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Tisztelt Olvasó!
Család és innováció - sokan azt gondolják,
hogy nagyon távoli ez a két terület
egymástól. Amikor innovációról beszélünk,
akkor mindenki először a gazdasági életre
gondol, a termelésben és a szolgáltatások
területén megjelenő újdonságokra.
Ha először szokatlannak is tűnik, mégis
igaz, hogy a családok életében is alapvető
fontosságúak a modern, okos megoldások.
Aki családban él, az tudja, hogy mindig
adódnak olyan helyzetek, amelyeket
ügyesen kell megoldani. Az újratervezés,
a kreativitás és az innováció a mindennapok
része, s így az egymásra való odafigyelést
és a kölcsönös megértést szolgálhatják
a különböző innovatív fejlesztések.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és
a Családokért (KINCS) tavaly egy igazán
egyedülálló kezdeményezést indított azzal,
hogy május 15-én, a Családok Nemzetközi
Napján meghirdette az első KINCS Smart
Family Startup versenyt. A pályázat és
a nyertesek bemutatkozására november
25-én szervezett Smart Family Fesztivál
megmutatta, hogy nagyon is jól kapcsolódik
egymáshoz a családok és az innováció világa.
E programmal olyan érték alapú
innovációkra tudtuk ráirányítani
a figyelmet, amelyek megkönnyítik

a családok életét, segítik a jólétüket és
jóllétüket. Nagy örömömre szolgál, hogy
az előzetes várakozást jóval meghaladó
érdeklődést tapasztaltunk mind
a startupok, mind a családok részéről.
E kiadványunkat azzal a céllal készítettük,
hogy a termékek és szolgáltatások mellett
a startupperek arcát, történetüket is kicsit
felvillantsuk. A kiadványban találnak olyan
fejlesztést, amit apa és lánya, vagy apukák és
anyukák közösen alkottak meg. A következő
oldalakon bemutatkozó startupperek
közül sokan családosok, gyermekeket
nevelnek, s nem egyszer a saját problémájuk
megoldására kezdték el a fejlesztést.
Keressék őket, próbálják ki és
használják a bemutatott termékeket
és szolgáltatásokat, s ha elégedettek,
ajánlják másoknak is. Példájuk remélem,
sokukat inspirálja majd további
családbarát fejlesztések megalkotására.
Őrizzük meg Magyarországot továbbra
is olyan helynek, ahol a család érték,
a gyermek kincs, és családban élni jó!
Fűrész Tünde
elnök, KINCS
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E tényeket felismerve indítottuk el a családok
életét megkönnyítő fejlesztésekkel foglalkozó
startupok számára a KINCS Smart Family
programot. Tudtuk, hogy úttörők leszünk,
hisz családokra fókuszáló startupokat
támogató program korábban nemcsak
Magyarországon, de külföldön sem volt.
Jelentős eredmény, hogy már az első
felhívásra 80 vállalkozás pályázott, amelynek
fele már piacon levő. Több olyanról is
tudunk, amelyek a verseny hatására
indultak, a jelentkező kezdeményezések
kétharmada egy évesnél fiatalabb.

Tisztelt Olvasó!
A magyar gazdaság már a járvány előtt
is, de a járvány alatt is példátlanul gyors
ütemben fejlődik, a foglalkoztatás csúcson
van, a munkanélküliség történelmi léptékkel
is a legalacsonyabb, s a bérek növekedési
üteme korábban soha nem tapasztalt mértékű.
A pandémiát követően a világon az egyik
leggyorsabb visszapattanást produkáltuk.
Nemcsak a makrogazdasági eredményeinkre
lehetünk büszkék, hanem a vállalkozásaink is
komoly fejlesztéseket tudtak megvalósítani.
Nem véletlen, hogy hosszú évek óta
tartjuk előkelő helyezésünket mind a gyors
növekedésű vállalkozások arányát, mind pedig
a csúcstechnológiai iparban és a tudásintenzív
szolgáltatások területén dolgozók arányát
vizsgáló uniós tagállami rangsorokban.
A magyar talentumra büszkék vagyunk. Azt
tartjuk magunkról, hogy minden problémára
találunk megoldást, s a külföldiektől is azt
halljuk, hogy nálunk sok értékes innováció
születik. A kkv-k világában az üzleti innováció
legaktívabb szereplői a startupok.
A nemzetközi szakirodalom szerint a startupok
kb. 30%-a az, amely a lakosságnak fejleszt,
a másik 70% az üzleti világnak. Közülük
egyre többen jönnek rá, hogy a vásárlók
nemcsak egyének, hanem sokszor olyan
családok, akik közösen hozzák a döntéseket.

Figyelemre méltó tény, hogy a női társalapítók
aránya 39%, míg az unió átlaga 15% körül
szokott lenni, hazánkban pedig a KSH
adatai szerint 2020-ban 25% volt. A Smart
Family programunk is bizonyítja, hogy
a magyar női startupperek figyelemre méltó,
meghatározó szereplői az ökoszisztémának.
Köszönjük a Gránit Banknak, a Tungsramnak,
a Béres Gyógyszergyárnak, a MOL-nak és
a Design Terminalnak, hogy első hívó szóra
csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz.
Köszönjük székely barátainknak,
hogy a magyarországi mellett erdélyi
kísérőrendezvényt is szerveztek. Továbbá
nagyon köszönjük Novák Katalin miniszter
asszonynak, hogy támogatta a programot,
az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak,
hogy a kezdeményezés mellé állt, a Kopp Mária
Intézetnek, hogy befogadta a gondolatot,
s együtt megvalósíthattuk azt, s minden
támogatónknak az értékes segítségét, ami
nélkül az ötlet nem valósulhatott volna meg.
E kiadványunkból remélem, sokan
inspirálódnak, javaslom olyan szervezetek
számára gondolatébresztőnek, akik
még csak terveznek nyitni a startupok
világa felé. Induljanak el bátran, itt
igazi értékeket fognak találni!
Szalai Piroska
Smart Family Centrum vezetője
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Rólunk mondták
Novák Katalin
családokért felelős miniszter
„Amikor a családokra gondolunk, elsőre talán
a hagyományok jutnak eszünkbe, az, hogy vannak
elődjeink és lesznek utódjaink, de kevésbé kapcsoljuk
össze az innováció szóval. Holott mennyire szükségünk
van a családokban az okos megoldásokra, az
innovációra, a megújulásra! A család pont arról szól,
hogy újabb és újabb generációk érkeznek. A fiatalok
másképp látják a világot, másképp viszonyulnak
a technológiához. Ha kombináljuk a fiatalok
találékonyságát az idősebbek tapasztalataival, akkor
jöhetnek létre az igazán innovatív megoldások. „

Tarlós István
Budapest korábbi főpolgármestere
„Budapestet és Magyarországot mindig a szorgos és
eszes magyar emberek tették naggyá a történelemben.
Műszaki emberként különösen örültem annak, hogy
a magyar főváros a főpolgármesteri működésem alatt
számos innovációval foglalkozó rangsorban az élre
tört. Az utóbbi hónapokban otthon, a családjainkban
korábban soha nem látott kihívásokkal szembesültünk.
Számos olyan eszközt, megoldást kezdtünk el használni,
amiről egy éve még nem is hallottunk. Nagyon jó érzés látni,
hogy sokat közülük magyar szakemberek alkottak meg.”

Schanda Tamás
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium miniszterhelyettese
„»Ha nem mi, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?«
A magyar startupok történelmi lehetőségek
előtt állnak: a bennük rejlő tudás, a sorsunkat
formáló innovációk és új ötletek most egyenesen
a magyar családok életminőségének javulásához
járulhatnak hozzá. Használja mindenki bölcsen
és jóra azt a fantasztikus és kiapadhatatlan
erőforrást, ami a startup ökoszisztéma jövőjét is
biztosíthatja: a tudást, a lelkesedést és a motivációt,
hogy jobbá lehessen tenni a körülöttünk lévő világot.
Hol máshol lehetne elkezdeni ezt a folyamatot, ha nem
a legfontosabb és legerősebb közösségnél: a családnál.”

Győri Enikő
európai parlamenti képviselő,
Magyarország korábbi madridi nagykövete
„Magyarország családbarát ország és a jó ötletek
országa. Azt szeretnénk, ha minél több olyan magyar
innováció születne, amely megkönnyíti a családok
életét, hozzájárul a jólétükhöz és a jóllétükhöz.
Hajrá jó ötletek! Hajrá családok! Hajrá családi
startupok! Hajrá Magyarország!”

Breuer Klára
Magyarország helsinki nagykövete

Ekler Gergely
családokért felelős stratégiai államtitkár
„Nagyon imponáló volt látni, hogy milyen sok jó pályázat
érkezett a felhívásra, és nagyon örülök, hogy ilyen
nehézzé tették a zsűri dolgát. Nekem is nagyon sok
meglepő újdonságot tudott adni a fesztivál, és úgy
gondolom, hogy sok olyat találtunk a pályázatok között,
amelyeket a saját életünkbe is be tudunk építeni!”

„Amikor arra gondolok, hogy a magyar startup világ a magyar családokat szolgálja a KINCS
Smart Family Centrum segítségével, akkor nem
csak a családokat segítő okos megoldásokra
gondolok, hanem arra is, hogy egy-egy start-upper
a családjával megalapozhatja a jövőjét itthon,
Magyarországon. Nem kell elvándorolnia, nem
kell másutt boldogulnia, nem vész el a tehetsége,
szorgalma Magyarország számára. Remélem azt
is, hogy sok évtized múlva a ma fiatal ötletgazdavállalkozóknak csak az fog fejtörést okozni, hogy melyik
gyermeküknek adják tovább a virágzó vállalkozásukat!”
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Dr. Solymár Károly Balázs
digitalizációért felelős
helyettes államtitkár
„Ez a verseny azokat az
innovációkat díjazza, amelyek a családok érdekében
próbálnak tenni. Az innovációs tárca szempontjából
nagyon fontos ez a terület, hiszen az innováció,
digitalizáció alapvető versenyképességi kérdés
minden ágazatban. Keveset gondolunk arra, hogy
a családok számára mennyire fontos az innováció,
mennyire jelen van a mindennapokban, és mennyire
támogatni kell azokat a hazai vállalkozásokat,
akik ezen a területen tevékenykednek.”

Béres Marcell
a Béres Gyógyszergyár
Zrt. innovációs és
portfóliómenedzsment
igazgatója
„»Az igazi tradíció nem a hamu imádata,
hanem a láng életben tartása.« Ehhez
kapcsolódóan a startupoknak társadalmi szinten
nagyon fontos küldetése, hogy apró szikrákat
gyújtsanak. A mi feladatunk ezzel a versennyel,
hogy ezekből a szikrákból lángok lehessenek.”

Béres Klára
Hegedüs Éva
a Gránit Bank elnökvezérigazgatója
A Gránit Bank 2020ban ötödször lett az év
leginnovatívabb bankja.
„Nálunk az innováció
a Gránit Bank DNS-ében van. Számomra mindig
nagyon inspiráló, ha a meglévő problémákra
eredményként újszerű megoldásokkal találkozom.”

a Béres Alapítvány
elnöke és a Béres
Gyógyszergyár Zrt.
kommunikációs
igazgatója
„Egy olyan vállalkozás vagyunk, melynek
életében fontos az innováció, a kihívásokra való
gyors válasz, úgy, hogy fontos alapértékekre
támaszkodunk. Számunkra a család nagyon
magas értéket képvisel, és vállalatként is
izgalmas lehetőség volt, hogy betekintést
nyerhettünk egy olyan startup világba, amely
a modernitást, az innovációt a családdal köti össze.”

Prof. Dr. Merkely Béla
Jörg Bauer
a Tungsram Csoport
elnök-vezérigazgatója
„Örökségünk az innováció. Sok pályázatban voltam
már zsűri vagy résztvevő, de családi innovációs
pályázatot még nem láttam. Ez egy egyedi lehetőség,
ahol a profit és a hozzáadott érték nem ellentét.”

a Semmelweis Egyetem
rektora, kardiológus
„A Semmelweis Egyetem
mágnesként vonzza azokat
az egészségiparra építő kis
és nagy cégeket, amelyek
innovatív eszközöket és gyógyszereket dobnak
piacra. Az innováció a betegek szempontjából
biztonságosabb ellátást és gyorsabb diagnózist
jelent, de jelentős szerepe lehet a megelőzésben is.”
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Prof. Dr. Heidrich Balázs
a Budapesti Gazdasági
Egyetem rektora
„Vállalkozni csak úgy lehet,
ha tudjuk, hogy az munkával
jár. Keményen kell dolgozni,
mert a siker nem mindig jön
elsőre. Nagy szükségünk van az ilyen emberekre,
akik el tudják fogadni, hogy néha elbukik az ember,
de aztán tanulva hibáiból, mennek tovább.”

Böszörményi
Nagy Gergely
a Design Terminal vezetője,
a Brain Bar alapítója
„Szerintem az embereknek vissza kell térnie az
értékes innovációkhoz. Az emberi lépték az, ami
értelmet ad minden újdonságnak. A családok
mindennapi életének könnyítése, segítése fontos
témája kell, hogy legyen az innovációnak.”

Prof. Dr. Aczél Petra
a Társadalmi Jövőképesség
Kutatóközpont senior
kutatója, a Budapesti
Corvinus Egyetem
professzora
„A család a társadalom legösszetettebb és
legintenzívebb ’piaca’. Egy olyan közösség és
hely, amely egyszerre iskola és munkahely,
szórakozás és feladat, aggodalom és öröm – soha
nem múló kihívás és energiaforrás. Minden család
valamiképpen a társadalom ’start up-ja’, amelyből
kiindul és ahová megérkezik közösségi létünk.”

Ratatics Péter
a MOL Magyarország
igazgatója
„Az innováció lényege,
hogy tapasztalatainkra és
tudásunkra építve megkönnyítsük az életünket,
új lehetőségeket tárjunk fel. Az elmúlt időszakban
a járványhelyzet újra felhívta a figyelmünket
a család fontosságára. Az innováció az emberről és
a környezetéről szól, szem előtt tartva a közösségi
érdekeket és a hosszú távú következményeket.”

Bakos Piroska
a MOL szóvivője
„A MOL örömmel állt a KINCS
Smart Family Nagydíj mellé,
hiszen a családok támogatása
és az innovatív gondolkodás kapcsolódik össze ebben
a díjban, amely nekünk, a MOL számára is nagyon fontos.”

dr. Molnár Balázs
stratégiai és koordinációs
elnökhelyettes, KINCS
„Nagyon fontos az számunkra,
hogy az innovációt és a családot
összekapcsoljuk, hiszen a családosok
élete egy folyamatos innováció.
Folyamatosan okos megoldásokra van szükség
a mindennapokban, és láthatjuk azt is sokszor, hogy
az innováció a természeteshez való visszatérést jelenti.”
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Országjárás

SZOLNOK
DEBRECEN
Barcsa Lajos
Debrecen megyei jogú
város alpolgármestere

„Debrecen egy innovatív, fejlődő
és családbarát város, ahol
minden segítséget megadunk
ahhoz, hogy támogassuk
a családokat segítő startupokat,
hogy minél több innovatív
megoldás születhessen.”

KECSKEMÉT
Szemereyné Pataki Klaudia
Kecskemét megyei jogú
város polgármestere

„Kiemelt fontosságú számunkra a startup
kultúra meghonosítása. Nemcsak szervezőként
állunk a potenciált hordozó vállalkozási
ötletek mellé, hanem a Városi Alapkezelőn
keresztül olyan személyre szabott, egyedi
finanszírozási lehetőséget is biztosítunk
a kecskeméti vállalkozások számára,
amellyel elérhetik a maguk elé kitűzött
célt, és ezáltal nem csupán a saját, hanem
a város fejlődéséhez is hozzájárulnak.

Dr. Kállai Mária
országgyűlési képviselő

NYÍREGYHÁZA
Dr. Ulrcih Attila
Nyíregyháza megyei jogú
város alpolgármestere

„A család a jövő záloga, Magyarország
építőkövei, a Családvédelmi Akcióterv
pedig komoly forrásokat biztosít számukra.
20 éve még csak ismerkedtünk a „smart”
kifejezéssel, most pedig már Szolnok
is egy Smart City, a városra jellemző
a smart gondolkodás, és sok olyan
innováció született már, amely például
a családokat, kismamákat is segítette.”

„A város kiemelt hangsúlyt fektet mindenre,
ami a családok jólétét segíti. A város
vezetésének célja a lakók életérzésének
pozitívabbá tétele. 2018-ban családbarát díjban
részesült az önkormányzat, illetve a digitális
fejlesztések területén is élen jár a település.
A város kiemelt célja a családok hétköznapi
életébe beemelni az innovációs megoldásokat.”
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BUDAPEST
RÁKOSMENTEKŐBÁNYA
Dunai Mónika
országgyűlési képviselő

„A pályázat egy igazi kuriózum, hisz olyan
fejlesztésekre, családi vállalkozásokra
is figyelmet fordít, amelyek a magyar
családok életének megkönnyebbítésén
dolgoznak. Remélem, hogy a pályázatra
benyújtott innovációkból minél
nagyobb mértékben profitálnak
majd a magyar családok.”

VESZPRÉM
Porga Gyula
Veszprém megyei jogú
város polgármestere
„Veszprém városa nagy hangsúlyt
fektet a családokra, életük
megkönnyítésére. A Pannon
Egyetemre támaszkodva mindig
is összefonódott a város és az
innováció. Számos olyan ötlet
született már, amely például
a családokat, kismamákat segítette.”

Ovádi Péter
Veszprém megye
1. választókörzetének
országgyűlési képviselője
„A város és a térség lakói ismerik
és igénybe is veszik a magyar
családbarát intézkedéseket,
amelyek a családok mellett
segítik Veszprém fejlődését
is. A város felismerte, hogy
a tradicionálisan erős helyi
tudásbázis kitűnő alapot jelent.”

A jövő oktatása
Hugonnai Vilma
„…az én kardom
a tudomány, az én
pajzsom a munka…”

modern oktatási technológiák a
különböző generációk számára

Neumann János
„A matematikában az ember
a dolgokat nem megérti,
hanem megszokja.”

A kategória döntős startupjai:
PractiKid – Tanuló Családokért különdíj
BOOKR Kids – Tungsram Ilex Innovációs Piactéri különdíj
Darts Matek – Tungsram Ilex Innovációs Piactéri különdíj
EduBase
Maker’s Red Box

Bíró László
„Elismerem, ez a feltevés valóban
tetszetős… csak éppen semmi
köze sincs az igazsághoz.“
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PractiKid
Alapító neve: Zsuffa Ákos
Alapítás éve: 2012
Honlap: practikid.hu

Tanuló Családokért
különdíjas

Készen áll gyermeke az iskolakezdésre? Tudja
meg a PractiKid segítségével! Az első digitális
képességmérő óvodásoknak – meseszerű
játékélmény és tudományos mérés
A PractiKid projekt egy olyan innovatív,
pszichometriai módszer, eszköz és
szolgáltatáscsomag, amely segítségével
ki lehet szűrni, hogy a gyermekek milyen
kompetenciákkal és készségekkel
rendelkeznek, továbbá melyek azok
a területek, ahol a gyermeknek esetlegesen
további fejlesztésre van szüksége.
Minden család életében mérföldkőnek
számít a beiskolázás pillanata. Az óvodaiskola átmenet kihívása kiemelt stresszforrás
is lehet mind a gyerekek, mind szüleik
számára. A beilleszkedés, a kezdeti tanulmányi
sikerek és a teljesen új közeg élménye
meghatározó a gyerekek későbbi élete során
is. A fejlesztők célja volt egy olyan innovatív,
modern termék létrehozása, ami segíti
a családokat ebben a bizonytalan időszakban.

A PractiKid egy élményalapú, multimédiás
mérőeszköz, amely 4-7 év közötti gyermekek
képességeit és iskolaérettségi szintjét
méri objektívan, egy játékos, interaktív
történetet formázó feladatsorral. A mérés
során megállapított adatok segítségével
elérhető, hogy célzottan lehessen fejleszteni
a gyermek képességeit a megfelelő
fejlesztőpedagógusok megtalálásával. Az
eredményből az is kiderül, melyek azok
a területek, ahol kiemelkedően tehetséges
a gyermek, ezekre is tudnak építeni a szülők.
Így csökken a bizonytalanság és a stressz
a család életében az iskolakezdést illetően.
A PractiKid segítségével el lehet készíteni
a gyermek kompetencia térképét.
A vállalkozás hosszú távú célja olyan
programok és játékok megalkotása, amellyel
a felmérés elvégzése után fejleszteni lehet
a fiatalokat a PractiKid rendszerén belül.
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Darts
Matek

BOOKR Kids
Alapítók neve:
Horváth Dorottya és Karányi Dániel
Alapítás éve: 2017
Honlap: bookrkids.com

Tungsram Ilex Innovációs
Piactéri különdíj

Alapító neve: Székely Pál
Alapítás éve: 2018
Honlap: dartsmatek.hu

Tungsram Ilex Innovációs
Piactéri különdíj

Ahol a mesék életre kelnek – a BOOKR
Kids forradalmasítja a meseolvasást
Több száz klasszikus és modern mesekönyv
egyetlen mobil- és tabletalkalmazásban
A BOOKR Kids új lehetőséget nyújt
a digitális világban felnövő gyermekek
számára, hidat képez az olvasás és az
elektronikus világ között. Célja, hogy
az okostelefon és a tablet használata
mellett az irodalom is a gyermekek
életének természetes részévé váljon.
A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan
bővülő interaktív mesekönyvtár alkalmazás
mobilra és tabletre. Mesekönyveik eredeti
sikerkönyvek interaktív változatai olvasásés képességfejlesztő funkciókkal. Az
interaktív mesekönyvtárban már több mint
500 olyan klasszikus és modern történet
található, amelyek különleges keverékei
a digitális könyveknek, a hangoskönyveknek
és a képességfejlesztő játékoknak.

A BOOKR Kids számára a kezdetektől fogva
kiemelt fontosságú a magyar családok
életének segítése, megkönnyítése. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, minthogy a COVID
vírus miatt elrendelt digitális tanrend ideje
alatt a cég azonnal ingyenesen elérhetővé
tette mobilalkalmazásait Magyarország
valamennyi iskolája és családja számára.
A felajánlásnak köszönhetően 2020 tavaszán
több mint 25 ezer gyerek használta napi
szinten a BOOKR Kids applikációit.
A BOOKR Kids célja, hogy a gyerekek
okoseszköz-használatra fordított idejét
értékes és érdekes tartalommal töltse
meg. A cég elsődleges feladatának tekinti
a gyerekek értő olvasóvá válásának segítését,
mely utat nyit számukra további tudás
megszerzéséhez. BOOKR Kids jelenleg
magyarul, angolul, németül, csehül és
norvégul gyárt interaktív történeteket, eddig
összesen közel 1000 digitális könyvet készített.

Matek tanulás és szórakozás egyben –
Játékos interaktív oktatási segédeszköz
Az általános iskola egyik legnagyobb
kihívása a matematika megszerettetése
a gyermekekkel. Erre jelent megoldást
a Darts Matek, melynek használata során
a gyerekek matektudása úgy tud fejlődni,
hogy észre sem veszik, hogy tanulnak.
A Darts Matek egy interaktív oktatási
szoftver, amely egy digitalizált darts
tábla használatával segíti a gyermekeket
a matematikai alapok elsajátításában,
képességeik fejlesztésében. A kisebbeknek
segít hatékony módon felkészülni az iskolára,
az alap matematikai készségeket kialakítani
és javítani. A felső tagozatosok számára kiváló
készség fejlesztő. Nem csak a matematikai
tudásuk fejlődik, hanem a logikájuk és
gondolkodásmódjuk is összetettebbé válik.

A szoftver egyik változata az
intézményekben található digitális
eszközökre, például PC-re, laptopra,
tabletre és okostáblára is könnyedén
telepíthető. A Darts Matek segítségével
rendkívül színes és szórakoztató módon
építhető fel a matekóra mind a diákok,
mind pedig a pedagógusok számára,
emellett hatékonyan fejleszti a digitális
kompetenciát és az eszközhasználatot.
A gyerekek mindennapi használati
eszközévé váltak a digitális eszközök,
rengeteg időt töltenek böngészéssel,
játékokkal tableteken, mobiltelefonokon.
Az alkalmazás célja, hogy ezt az időt
hatékonyan és hasznos tartalommal
töltsék ki. A Darts Matek mobil játékkal
észrevétlenül gyakorolják a fejszámolást,
a koncentrációjukat javítja izgalmas
pályákon keresztül, különböző feladatokkal
és dobás szimulációval színesítve. Olyan
kompetenciák és készségek fejlesztését
célozták meg, mellyel a gyermekek
később sikeresebbé és eredményesebbé
válhatnak az élet bármely területén.
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Maker’s Red Box

EduBase

Alapító neve: Fuchs Péterre
Alapítás éve: 2016
Honlap: makersredbox.com/hu

Alapítók neve:
Horváth Dániel Márton és Hives Áron
Alapítás éve: 2016
Honlap: www.edubase.net

Az EduBase olyan újgenerációs oktatási
platform, ami könnyebbé és gyorsabbá
teszi az oktatás minden lépését
Az EduBase egy felhőalapú integrált
oktatási felület egyedi tesztelő és
vizsgáztató rendszerrel, amely eszközés platformfüggetlenségével biztosítja
a széleskörű használhatóságot.
Segítséget nyújt az oktatási és a vállalati
szektor valamennyi szereplőjének
a tevékenységükhöz kapcsolódó
bármilyen ismeretanyag tanításához és
teszteléséhez korlátlan mennyiségben.
Az EduBase olyan személyre szabható
tanítási és tesztelési felületet nyújt, amely
az oktatási szektor teljes spektrumát lefedi
a házi feladatok megírásától az egyetemi
vizsgákig. A vállalati szektor számára is
kiválóan használható, mert a tesztelési
szolgáltatásával teljesen ki tudja váltani
a papír alapú HR teszteléssel kapcsolatos
feladatait, valamint a társaságon
belüli tudásmegosztási folyamatokat.
A platformot mostanra már több vállalat,

szervezet és oktatási intézmény használja
napi rendszerességgel és elégedettséggel.
Céljuk egy olyan oktatási platform
biztosítása oktatási intézményeknek,
szervezeteknek, vállalatoknak, de akár
magánszemélyeknek, akik szeretnék
saját tudásanyagukat online átadni vagy
akár számon kérni. Ez mindkét félnek
egy modern, egyszerűen használható
médium, ami lehetővé teszi, hogy
a tanulási, gyakorlási és a számonkérési
folyamatok is kényelmesen, biztonságosan
elvégezhetőek legyenek, akár lezárások
idején is. A platform lehetőséget nyújt
a tudás önálló elsajátítására is, önképzésre
és az intelligens tesztelőrendszerrel
az önellenőrzésre is. Küldetésük, hogy
segítsék a tanulni vágyókat és az oktatókat,
valamint a diákok szüleit abban, hogy
nehezített körülmények között is megfelelő
színvonalú oktatás részesei lehessenek.

Legyen az iskola az alkotás színtere!
A jövőre felkészítő, kerettörténetre épülő
tananyagok digitális műhelyek számára
A Makerspace Kft. olyan
alkotópedagógiai tananyagokat
fejleszt, amelyek a tanulást és
a tanítást újra pozitív élménnyé
teszik. Kerettörténetekre épülő
alkotópedagógiai módszertanuk
nagy előnye, hogy motiválttá teszi
a diákokat és rejtett módon fejleszt
technikai és szociális készségeket.
Gyermekeink jövőjének egyik kulcsa
a sikeres pályaválasztás, a készségek és
képességek kihasználása és fejlesztése.
Az oktatás és a munkaerőpiac közötti
szakadék a világon mindenhol
növekszik. A Maker’s Red Box
pedagógiai program olyan kereteket
és mankókat ad a pedagógusoknak,
amivel képesek jelentősen megemelni
a diákok motivációs szintjét.

A Maker’s Red Box tananyagok újra
izgalmas és motiváló folyamattá teszik
a tanulást. A gyerekek aktív alakítóivá
válhatnak a környezetüknek azáltal,
hogy valós és aktuális problémákon
dolgozva megtanulnak tárgyakat
tervezni, azokat digitális megmunkáló
eszközök segítségével létrehozni, majd
mikrokontrollerek segítségével azokba
életet lehelni. Mindezt projekt környezetben,
egymással együttműködve, életszerű
munkahelyi folyamatokat szimulálva.
A tananyagok oktatási intézményeket
és pedagógusokat segítenek hozzá
ahhoz, hogy speciális tantermi keretek
között piacképes tudást adjanak át
diákjaiknak. A diákok projektek keretei
között dolgozhatnak az izgalmas
kihívásokat tartogató, digitális közösségi
alkotóműhelyben. Összetett tárgyakat
hoznak létre 3D nyomtató, lézervágó és
hagyományos szerszámok használatával,
miközben megismerkednek a programozás,
a robotika és az áramkörök alapjaival.
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Családi kassza
pénzügyi tudatosság a családban,
pénzügyi technológiák

Széchenyi István
„Merjünk nagyok lenni, s valóban
nem olyan nehéz, de legyünk
egyszersmind bölcsek is!”

Lámfalussy Sándor
„Szilárd meggyőződésem, hogy
a hatékonyan működő pénzügyi
rendszer általában véve,
a bankrendszer pedig különösen
elengedhetetlen előfeltételét képezi
egy piacgazdaság kiegyensúlyozott
működésének, kiváltképpen
a gazdasági növekedésnek. Nem
elégséges, de szükséges feltételét.”

A kategória döntős startupjai:
MoneyMate – III. helyezett
Curion – Okos Fiatalok különdíj
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MoneyMate
Alapítók neve: Pap Dávid és Kovács Gábor
Alapítás éve: 2021
Honlap: www.moneymateapp.com

Családi kassza

Légy társ gyermeked fejlődésében
és hozd ki belőle a maximumot!
A MoneyMate applikáció egy
ösztönző és virtuális nyilvántartó
rendszer a zsebpénz kezelésére.
Az applikációt két közgazdász édesapa hozta
létre, hogy segíthessenek szülőtársaiknak
a gyermekek pénzügyi tudatosságra
nevelésében. Az alapítók azért döntöttek
úgy, hogy telefonos alkalmazást készítenek
az ötletükből, mert azt tapasztalták, hogy
a családok gyakran használják az okostelefonok
adta lehetőségeket a hétköznapi helyzetek
megoldására. Ez a járványhelyzet alatt
tovább fokozódott, mivel a digitális oktatás
során is szükség volt ezekre az eszközökre.
A szülőkre nagy felelősség hárul annak
kapcsán, hogy gyermekeikben időben
kialakuljon a pénzügyekhez való megfelelő
hozzáállás alapja, amire később építhetnek.
A pénzügyi tudatosság segítheti a fiatalokat
abban, hogy felnőttként is átgondolt
döntéseket hozzanak és helyt álljanak az
élet különböző területein. Az applikációnak
köszönhetően létrejött egy közösség,
ahol a szülők megbeszélhetik, hogy
kinek milyen megoldás vált be, és hogy
a különböző élethelyzeteket hogyan tudják
kezelni. Legyen szó ösztönzésről, vagy
arról, hogy megismertessék a gyerekeket
a kamat fogalmával és működésével, vagy
éppen takarékossági módszerekkel.
A további fejlesztést elsősorban az applikációt
használó közösség véleményére alapozva
szeretnék megvalósítani: formálisan
kezelni a kamatkezelést és a játékos
megközelelítést tovább erősíteni.

III. helyezett
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Curion
Alapítók neve: Hidasi Ákos, Nagy Bence és Takács Benedek
Mentor, ügyvezető: Figura Magdolna
Alapítás éve: 2021
Honlap: www.curion.hu

Okos Fiatalok
különdíj

Az első magyar nyelvű, fiataloknak
szóló gazdasági hírportál, amit
három 17 éves és már 5 év vállalkozói
tapasztalattal rendelkező fiatal
hozott létre és működtet
A Curion hírportált három 17
éves fiatal hozta létre. Céljuk
a vállalkozások, a gazdaság és a siker
iránt érdeklődő fiatalok számára
egy olyan platformot biztosítani,
amellyel hiteles, tapasztalt
szakértőktől és üzletemberektől
tanulhatnak, fejleszthetik
magukat. Mindezt ingyenesen.
A portál sikeres vállalkozókkal,
gazdasági szakértőkkel, és egyéb
területek kiemelkedő szereplőivel
készült interjúkat publikál. Tartalmaik
érdekessége, hogy az általános
gazdasági kérdések helyett az
interjúalany személyes történetére,
tapasztalataira, a pályája során
levont tanulságokra kíváncsiak.
A fiatalok vallják, hogy a tanulás
egyik leghatékonyabb módja az, ha
hiteles emberek tapasztalataiból
vonnak le következtetéseket. Ezt saját
példájuk mutatja a legjobban: 16-17

évesen, iskola mellett alapítottak egy
vállalkozást mentortanárnőjükkel,
amiben nagy szerepet játszott a sikeres
szakemberektől való tanulás.
Az alapítók pár hét alatt már
több, mint 20 sikeres személlyel
készítettek interjút, többek között
a Barion vezérigazgatójával, a Seiko
Magyarország ügyvezető igazgatójával,
illetve a K&H bank kommunikációs
igazgatójával is. A fő céljuk egy
olyan platform működtetése, ahol
a szakértők tapasztalatai bárki
számára hozzáférhetővé válnak.
Az interjúk mellett a számukra
és korosztályuk számára fontos
és érdekes témákat is terveznek
feldolgozni, többek közt az egyetemi
felvételi rendszerrel kapcsolatos
tudnivalókat. Rövidtávú tervük
egy YouTube csatorna indítása,
ahol az interjúk mellett egyéb
gazdasági, pénzügyi, és hasonló
témájú érdekes videós tartalmakat
osztanak meg. Nemrég indult el
TikTok csatornájuk, hogy még több
fiatalt elérjenek a Curionnal.
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E-egészség
Béres József
„Soha egyetlen embertársam
életéről nem akartam,
nem akarok és nem is
tudnék lemondani. Más
a dolgom a világban.”

új orvosi technológiák a családok
egészségének megőrzése érdekében

Szent-Györgyi Albert
„Egy modern felfedezés azért
felfedezés, mert ellentétben
áll az összes ismert tudással.
Ha nem áll ellentétben,
akkor csak egy kis adalék.”

A kategória döntős startupjai:
Potzak – Egészséges Családokért különdíj
Végtagmentő Applikáció – Tungsram Ilex Innovációs Piactéri különdíj
Asthma Rehabilitációs Centrum (AREC)
e-Fásli
Mályvabetegút

Semmelweis Ignác

MedInnoScan

Az anyák megmentője

Smart Glove (Okos kesztyű)
Stringbike
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Potzak
Alapító: Dr. Bajzik Éva
Alapítás éve: 2020
Honlap: potzak.org

Világújdonság edzésprogram a szétnyílt
hasizom rehabilitációjára
A Potzak egy online, videós edzésprogram
a szétnyílt hasizom problémája által érintettek
számára. A Dr. Bajzik Éva mozgásszervi
szakorvos és manuálterapeuta több mint
másfél évtizedes tapasztalata alapján
összeállított edzésprogram kiemelten
javasolt édesanyáknak és mindenkinek,
akit érint a Rectus Diastasis problémája.
Nemtől függetlenül, az emberek közel 70
százaléka előbb vagy utóbb tapasztalja a szétnyílt
hasizom problémát és az ezzel összefüggő
tünetek valamelyikét. A hasfal egészsége
nem csak esztétikai kérdés, elhanyagolása
akár további szövődménnyel és későbbi
egészségügyi problémákkal is járhat.
A Potzak gyakorlatsor pontos leírásával,
a vizuális támogatással és szükség esetén
szakorvosi válaszokkal segítik elő a lehető
leggyorsabb regenerációt. A weboldalon
regisztrálóknak videóban segítenek felmérni
az állapotukat. Az otthonról is biztonságosan
elvégezhető gyakorlatsorok a szétnyílt
hasizommal élők életminőségét javítják.
A weboldal felületén informatív, szakmai tartalom
segíti a felhasználókat, a webalkalmazás formájában
elérhető online, videós gyakorlatsorok sorrendbe
rendezve érhetőek el, és pontos utasítások
állnak rendelkezésre a gyakorlatok helyes
elvégzéséhez. Az online formátum megkönnyíti
az edzésprogram használatát, az édesanyák
zsúfolt mindennapjaiba is beilleszthető.

Egészséges
Családokért különdíj

Tungsram Ilex Innovációs
Piactéri különdíj

Végtagmentő
Applikáció

Alapítók neve: Dr. Mecseky László, Dr. Rozsos István,
Dr. Vadász Gergely
Alapítás éve: 2018
Honlap: www.vegtagmento.hu
A Végtagmentő Applikáció alapját képező
magyar fejlesztésű MEROVA módszer
már több ezer cukorbeteg végtagját
mentette meg az elmúlt 25 évben!
A Végtagmentő Applikáció egy ingyenes, okos
eszközre letölthető alkalmazás, melynek célja
a Magyarországon élő cukorbetegek és vénás
keringési betegséggel élők támogatása, hiteles
tájékoztatása, a szövődmények megelőzése,
és a veszélyeztetett végtagok megmentése.
Az applikáció segítségével az öndiagnosztika mellett
a lépésről lépésre követhető feladatsorral a beteg már
nem csak az orvosi rendelőben kapja meg a kellő
támogatást, válaszokat kérdéseire. A felhasználó fel
tudja mérni állapotát, ami segít a döntéshozatalban,
és minden hasznos információt megad. Otthoni
ápolás esetén támpontokat ad az applikáció a sebek
átkötözésében, otthoni kötéscserében. Lépésről
lépésre segíti a felhasználót, így megkönnyítve
és biztonságosabbá téve a sebek ápolását.
Az app a MEROVA módszeren alapszik, melyet a Pécsi
Tudományegyetem orvosprofesszorai, Dr. Mecseky
László, Dr. Rozsos István és Dr. Vadász Gergely
dolgoztak ki. Európában Magyarország élen jár az
amputációk számában, pedig ezek a beavatkozások
az esetek többségében megelőzhetők lennének
megfelelő tájékozottsággal és körültekintő ellátással.
Az applikáció nem csak diabétesszel, keringési
betegséggel élők számára nyújt segítséget – ezen
betegségek és szövődményeik a család számára
is mindennapos feladatokat jelenthetnek. Az
app támpontokat ad az otthoni ápoláshoz, sebek
kötözéséhez, de a megelőzésben, a helyes étrend
kialakításában is hasznos tippekkel szolgál. Otthon
végezhető tornagyakorlatok, szakember kereső,
recept ötletek és az S.O.S orvoshívó a család
többi tagja számára is segítséget nyújthat.
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Asthma Rehabilitációs
Centrum (AREC)

e-Fásli

Alapító neve: Szegedi Melinda
Alapítás éve: 2018
Honlap: e-fasli.hu

Alapító neve: Bozóky Dénes
Alapítás éve: 1992
Honlap: www.arec.hu

Sóklíma technológia és terápiás
eljárás világszínvonalon
Az “AREC”-technológia és terápia
használata után a beteg nyeresége óriási:
nincsenek rohamok, nincs mellékhatás,
nincs betegnap! A gyermek újra
sportolhat és teljes értékű életet élhet.
Manapság sok eljárás létezik a légúti
betegségek kezelésére. Nagy az érintett
populáció, így természetes, hogy
a hagyományos orvoslás és az alternatív
gyógyászat is nagy figyelmet fordít
erre a területre. A légúti betegséggel
küzdő gyermek gyakran nem
sportolhat, játszhat önfeledten.
Az “AREC”-technológia és terápia
orvostudósok szabadalma, akik
a sóbányákkal kapcsolatos, évezredes
pozitív tapasztalatok alapján elindulva
mesterséges körülmények között – az
inhalációs teremben – modellezik és

felerősítik a sóbányák mikroklímáját.
A légtérben natúr bányasó lebeg
különleges állapotban. A száraz só és levegő
keverékben (NaCl aerosol) a szemcsék
nagysága 0,5 és 5 mikron közötti.
A szemcseméret azért fontos, mert csupán
az 5 mikronnál kisebb átmérőjű részecskék
juthatnak le a kishörgőkbe. A szemcsék
elektromos töltöttséget hordoznak, ez
pedig növeli az eljárás hatásfokát.
Gyerekeknél különösen hatékony
ez az eljárás, mely rendkívüli pozitív
eredményeket hoz a betegnapok
alakulásában, az immunrendszerre
veszélyes gyógyszerek használatának
csökkentésében, a tünetek
megszüntetésében, illetve a hosszú távú
jelentős javulás terén. Egyéb társadalmi
vonzata a szülők betegnapjai számának
csökkenésében is megnyilvánul.
A családoknál és az óvodákban, iskolákban
történő alkalmazása lehetővé teheti, hogy
generációk nőjenek föl a betegség nélkül.

Személyre szabott, otthon is
használható terápiás hőkezelő eszköz,
amely kiválthatja a borogatást
Az e-Fásli különféle betegségek kezelése
során az orvos által szükségesnek
tartott hőkezelést valósítja meg.
A készülék képes a különféle testrészek
órákon át tartó, pontosan kontrollált
hőmérsékletű kezelésére.
Bárkivel megtörténhet az élete során,
hogy a megrándult bokáját, fájó fejét, lázas
homlokát, gyulladt fülét, vagy foghúzás
után feldagadt arcát borogatnia kell.
Rendkívül időigényes tevékenységről van
szó a borogatás gyakori cserélgetése miatt.
Ráadásul gyakran előfordul a hűtés vagy
a melegítés eltúlzása a borogatás gyors
hővesztése következtében. Az e-Fásli leveheti
a szülők válláról az egész éjszakás felügyelet
terhét, amikor gyermekük borogatásra
szorul. Segíthet például végtagtörés esetén
is, hiszen a gipsz alá elhelyezett hűtőtasak
csökkenti az ödéma és a feszülés mértékét.

Az e-Fásli rendszer folyamatosan adatokat
gyűjt, így a ritka betegségek esetén is
rendelkezni fog a tudományos kutatások
során használható adatmennyiséggel. Az
új felhasználók számára a központi szerver
a korábbi méréseken alapuló anonim
adatbázis segítségével meghatározza
a várható optimális kezelést a páciens
jellemzői, a betegség típusa és a tünetek
alapján. A tünetek rendszeres naplózása
lehetőséget teremt a személyre szabott
terápiára, tehát az adott páciens
egyedi reakcióinak figyelembevételével
meghatározható a számára legjobb kezelés.
Az e-Fásli ötlete 2016-ban, az akkor
középiskolás Szegedi Melinda találmányaként
született meg. 2018-ban a Hiventures
befektetésével alakult meg a startup cég.
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MedInnoScan

Mályvavirág
Alapítvány

Alapító neve: Szoldán Péter
Alapítás éve: 2017
Honlap: medinnoscan.com

A kuratórium elnöke
és az alapítvány képviselője: Tóth Icó
Alapítás éve: 2013
Honlap: malyvavirag.hu

Minden nő Mályvavirág
Kitartó, erős és nagyon szép
Csak van, hogy a szirmaik
megsérülnek. Ezért kell odafigyelni
magukra és egymásra is!
A betegút egy testileg-lelkileg
megterhelő, sokszor életbevágó
döntéseket megkövetelő, rögös
út, amit nehéz egyedül megtenni.
A család, az orvosok, az egészségügyi
szakszemélyzet mellett sok segítséget
adhatnak azok a sorstársak, akik
már megtették ezt az utat.
A nőgyógyászati daganatból vagy
meggyógyul a nő, vagy elveszíti
a lehetőségét, hogy gyermeke
legyen és így családot alapítson, vagy
elveszíti őt a család. A lehetőségek
megtalálása kritikus pont, mert ezek
segíthetik az életben maradást,
az életminőség javulását.
A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrákos
nők gyógyulásáért és a megelőzésért”, 2013
májusában alakult meg. A létrehozással

a cél az volt, hogy legyen egy olyan
szervezet Magyarországon, amely
kifejezetten méhnyakrák-megelőzéssel
és rehabilitációval foglalkozik. Ma
már más nőgyógyászati daganattal
érintettek segítéséért is dolgoznak.
A Mályvavirág Alapítvány elkötelezetten
segíti a nőgyógyászati daganattal
érintetteket a tünetektől, a diagnózistól
a kezeléseken át, a rehabilitációban,
a palliatív ellátásban. A betegutat nehéz
átlátni, és fontos az, hogy mindig az adott
„állomásra” koncentráljon az érintett.
A Mályvavirág Alapítvány ezért hozta
létre a digitális betegutat, amelynek
segítségével végigkísérhetik a betegeket
az egész folyamaton. Legyen a betegség
bármely szakaszában, a Mályvavirág
oldalán megtalál minden tudnivalót arról
az állomásról, amelyikben éppen tart.
A digitális betegutat szakemberekkel
szoros együttműködésben készítették.
A projekt olyannyira egyedülálló, hogy
a European Society of Gyneacological
Oncology (ESGO) és ennek betegszervezeti
tagozata, az ENGAGe átveszi és több
nyelvre lefordítja az ismeretanyagot.

Orvosi diagnosztika mesterséges
intelligenciával
A MedInnoScan a mesterséges
intelligencia orvostudományi
alkalmazására szakosodott vállalat.
Célja, hogy az élenjáró technológiát
az emberek egészségének javítására
tudja felhasználni. A termékekkel és
kutatásokkal a betegségek hatékony
felismerését és leküzdését teszi lehetővé.
Bármilyen betegségről legyen
szó, mindig érzékenyen érint egy
családot. A MedInnoScan könnyen
kezelhető alkalmazásának segítségével
utazás nélkül, otthonról is igénybe
vehető a szakértő segítség.
A MedInnoScan teledermatológiai
alkalmazása egyszerűen kezelhető
elektronikus szolgáltatást nyújt. A rendszer
Magyarországon akár a TB ellátás keretében
is elérhető. Az alkalmazás technológiai

színvonalát tekintve kiemelkedő, az
adatvédelmi rendelkezések és az érzékeny
egészségügyi adatokkal kapcsolatos legjobb
gyakorlatok maradéktalan betartásával
nyújtja az ellátást, miközben a betegnek
ehhez csak a mobiltelefonját kell használja.
A MedInnoScan olyan, teljesen
elektronikusan zajló folyamatot dolgozott
ki és valósított meg, amely mind a betegek,
mind az orvosok számára kielégítően
helyettesítheti a személyes vizsgálatot.
A vizsgálat folyamata, a leletezés,
receptírás, az ellátás dokumentálása az
EESZT-n elérhető. Amikor a MedInnoScan
a Szent János Kórházzal közösen elindította
az online rendelést, pár napon belül sok
szülő vette igénybe az ellátást, amely
egyértelműen azt mutatta, hogy egy
okos megoldás mennyit tud segíteni
a családok mindennapi életében.
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Stringbike

Smart Glove
Alapító neve: Thuróczy Bertalan
Alapítás éve: 2018
Honlap: tberci.hu/raynaud

Megoldás Raynaud-szindrómára:
szenzorokkal felszerelt, fűthető kesztyű
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnöki
tudását és személyes érintettségét
egyesítve egy olyan hordozható, viselhető
orvostechnikai eszköz prototípusát
készítette el, amely lehetőséget nyújt
egy perifériás keringési rendellenesség
(nevezetesen a Raynaud–jelenség)
monitorozására és megelőzésére.
A Raynaud-betegség nem mindennapi,
így nagyon megnehezíti az érintettek és
családjaik életét, hogy megfelelő megoldást
találjanak a problémára. A jelenség
során a perifériás hajszálerek annyira
összeszűkülnek, hogy az érintett területeken
(legfőképp a kéz ujjain) a keringés
csökkenése jól kimutathatóan változik.
A kesztyű automatikus hőfok-szabályozása
megakadályozza a Raynaud-jelenség
előfordulását, meggátolva az oxigén-hiányos,
perifériás érszűkületes állapot beállását.

Feltaláló, alapító neve:
Kohlhéb Róbert
Alapítás éve: 2014
Honlap: www.stringbike.com

A fűtésszabályozás manuálisan is történhet,
akár okostelefonról is. Ugyanerről a felületről
a valós idejű mérési adatokat is láttjuk. Gépi
tanuló algoritmusok segítségével lehetőség
van a mért adatok közötti összefüggések
keresésére, ezáltal pontosabb képet kapva
akár magáról a Raynaud-betegségről,
akár a szervezetünk aktuális állapotáról
a pulzus, stressz szintünk, aktivitásunk
huzamosabb ideig tartó megfigyelésével.
A Raynaud-szindrómánál két kritikus tényező
van a jelenség előfordulását tekintve:
a hőmérséklet és a stressz-szint. Egyrészt,
egy bizonyos hőmérséklet alatt szinte biztos,
hogy jelentkezni fog a túlzott perifériás
érösszeszűkülés. Másrészt akár meleg
környezetben is jelentkezhet, ha stressz
éri a Raynaud-beteget. A kesztyű segít
nem csak előre jelezni és megakadályozni
a perifériás érösszeszűkülést a kéz ujjain,
de a Raynaud-jelenség előzményeit
is megismerhetjük a segítségével.

A különleges magyar találmánnyal jóval
kevesebb erő kell a kerekesszékes mozgáshoz
A Stringbike fejlesztése egy járók és
mozgássérültek számára használható
közlekedési- és rehabilitációs eszköz,
melynek láncnélküli, zsinóros
hajtástechnológiája, az úgy nevezett
„Push-Pull” handbike toló-húzó
mozgással hajtott közlekedési
eszközzé alakítja a kerekesszéket.
A Stringbike Kft. egészségügyi eszközök
és különleges kerékpárok tervezésével,
gyártásával foglalkozó vállalkozás. A cég
világszabadalma a Budapesti Műszaki
Egyetemről indult ötlet alapján kifejlesztett
egyedülálló, kötél alapú, tiszta, kenésmentes
hajtásrendszer: a StringDrive. Toló-húzó
mozgást forgó mozgássá alakító, magas
hatásfokú erőátviteli rendszer, amely
beépíthető kerékpárokba, handbikeokba, kerekesszékekbe, rehabilitációs
eszközökbe és egyéb, mobilitást és
egészségmegőrzést biztosító termékekbe.

A Stringchair a kerekesszék használók
életét könnyíti meg egy kiegészítő karos
hajtás segítségével. A megoldás egy
kerekesszékre szerelt kiegészítő karos hajtás,
amely lehetővé teszi, hogy a test előtt lévő
két kar toló-húzó mozgásával is haladjon
a kerekesszék. A karok és a kerekekre
szerelt dobok kötelek segítségével
kapcsolódnak össze. A használata könnyebb,
mint a standard kerekesszék esetében,
kíméli a vállízületet, a karok rövid úton
történő mozgatása is elég a kerekesszék
meghajtásához. A hajtási rendszer magyar
innováció, azt szabadalom védi.
A Stringbike találmányt mozgáskorlátozottak
és idősek egyaránt használhatják.
A hétköznapi mozgás megkönnyítése
mellett lehetővé teszi a kerekesszékes
családtagok szabadidős programokba
történő bevonását is.
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Okos családi
otthonok
Telkes Mária
A Napkirálynő (Sun Queen,
Mother of the Solar Home)
„A napfényt előbb vagy utóbb
energiaforrásként fogják használni…
miért várjunk vele?” („Sunlight
will be used as a source of energy
sooner or later…why wait?”)

Irinyi János
A zajtalan és
robbanásmentes
gyufa feltalálója

A kategória döntős startupjai:
Smartzilla – Női Startupper különdíj (Hackenberger Erika)
Green Drops Farm – Tungsram különdíj
Compocity – Tungsram Ilex Innovációs Piactéri különdíj
bedrock.farm
Horge Technologies
General Mechatronics
PLATIO
Solartech-Investment Kft.
W-Heat
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Smartzilla

Alapítók neve: Hackenberger Erika, Ecsedi Péter és Huszti Sándor
Alapítás éve: 2020 (Zrt.), 2017 (Kft.)
Honlap: smartzilla.hu

Női Startupper
különdíj

Most minden otthon okos lehet –
a SMARTZILLA folyamatosan bővülő
okosotthon kínálatában biztosan
megtalálod a megfelelő megoldást
otthonod automatizálásához
A Smartzilla applikáció
segítségével a családok egy olyan
gyártófüggetlen termékekkel
bővíthető okos otthon rendszert
tudnak kialakítani, amely az
életüket egyszerűbbé, modernebbé
és biztonságosabbá teheti.
A digitalizáció és az okos élet egyre
népszerűbb trend, és a magyar
háztartásokban is egyre nagyobb az
igény az ilyen jellegű megoldásokra.
Az EPS-Connect International Zrt.
évek óta dolgozik egy olyan okos
applikáció kifejlesztésén, amely
nemzetközi alapokon nyugszik,
magyar nyelvű, egyszerűen kezelhető
és a családon belüli különböző
hozzáférések, engedélyek is könnyen
szabályozhatók. Az egész okosotthon
rendszer gyártófüggetlen, együtt tud
működni az összes népszerű gyártó
korszerű berendezésével, amely Tuya
alapokon működik. Megkönnyíti
és biztonságossá teszi a családok

életét, energiát takarít meg, ezzel is
hozzájárulva a családi költségvetéshez.
A termékpalettájukban olyan eszközök
szerepelnek, amelyek kiterjedt
minőségellenőrzésen esnek át,
garanciát vállalnak rájuk, emellett
segítséget nyújtanak a rendszer
megtervezésében és kivitelezésében
is. Termékeik egyszerűen üzembe
helyezhetők, nem szükséges
vezetékezés, ezzel is csökkentve
a pluszköltségeket. A rendszerrel
használható okosóra és pánikgomb,
melynek köszönhetően gyermek vagy
időskorú családtagok könnyedén
értesíthetik családtagjaikat,
illetve nyomon követhető
a mozgásuk GPS segítségével.
Budapesti bemutatótermükben
lehetőség van a termékek
megtekintésére és kipróbálására.
Hamarosan megnyílik Magyarország
keleti nagyvárosaiban két újabb
bemutatótermük, ahol bárki
megtekintheti, kipróbálhatja,
hogyan működik a Smartzilla
által kialakított rendszer.
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Compocity

Green Drops Farm

Alapítók neve:
Pancsa Emese és Farkas Zsuzsanna
Alapítás éve: 2020
Honlap: compocity.help

Alapítók neve: Rácz Gréta és Rácz Sándor
Alapítás éve: 2019
Honlap: greendropsfarm.com

Tungsram különdíj

Kiskertek a nagyvárosban – Modern
konyhakert kül- és beltéren egyaránt
Lelkes kezdőknek és nagyban
gondolkodó profiknak
A hazai fejlesztésű Green Drops
forradalmasítja a növénytermesztést.
Az innovatív berendezés használatával
föld nélkül nevelhetünk friss,
növényvédőszer-mentes, tápanyagban
gazdag salátákat, fűszernövényeket,
egyes zöldségeket és gyümölcsöket.
Az önműködő rendszer új korszakot
teremt azoknak, akik környezetbarát
módon, kevés munkával és kis helyen
szeretnének bőséges termést elérni
vagy csupán a családot ellátni.
Sok éves kutatás eredményeként
a Green Drops Farm Kft. megalkotott
egy saját fejlesztésű hidroponiás
berendezést, amellyel 30 százalékkal
hatékonyabb növénytermesztés
folytatható kontrollált körülmények
között. A technológia lényege, hogy nincs
szükség termőföldre a termeléshez,

illetve 90-95 százalékkal kevesebb
víz szükséges, mint hagyományos
gazdálkodás esetében. Mindössze egy
négyzetméteren elfér a berendezés,
így akár a lakásban is elhelyezhető.
Segítségével bárki megtermelheti
magának a friss, növényvédőszermentes és tápanyagban dús zöldségeket,
gyümölcsöket, fűszernövényeket akár egy
nagyvárosi épület tizedik emeletén is.
A terméket úgy alakították ki, hogy
mindenki igényeit ki tudja szolgálni.
A szintek számának függvényében
különböző mennyiségű növény
termelhető benne, ezáltal az egyedül
élőktől a nagycsaládosokig, mindenki
megtalálhatja a számára megfelelőt.
Jelenleg egy nagyobb, üzemi méretű
kialakítást fejlesztenek, hogy egész
évben, megszakítás nélküli üzletszerű
termelés is folytatható legyen,
ezáltal a megélhetés forrásaként is
szolgáljon a termelők számára.

Tungsram Ilex
Innovációs Piactéri
különdíj

COMPOCITY – Csatlakozz a fenntartható
családok közösségéhez!

amellyel a közvetlen környezetük
tápanyagellátottságát javíthatják.

A városi családok fenntarthatósági
folyamatokba kapcsolódásának segítését
tűzte ki céljául a Compocity. Küldetésük
egy élhető környezet kialakítása egy
alulról szerveződő összefogás keretein
belül. Céljuk, hogy egy jól működő
körforgásos gazdaság kiváltsa a jelenlegi,
nem fenntartható módszereket.

A rendszeren belül már elérhető
egy applikáció is, melyen keresztül
a szenzoradatok segítségével közvetlen
és azonnali visszajelzést kaphat minden
felhasználó a tápanyag körforgáshoz
hozzáadott értékéről. Ez a játékosan oktató
applikáció növeli a környezetvédelem
iránti hosszú távú elköteleződést, mellyel
bevallottan a gyerekek játékosságára és
kíváncsiságára is épít, így az egész család
számára izgalmassá válhat a komposztálás.

A Compocity csapata egy beltéri
komposztáló rendszer létrehozását tűzte ki
célul, mellyel a családok játékosan tudnak
bekapcsolódni a tápanyag körforgás
rendszerébe. A rendszer legfőbb eleme
egy CompoRobot beltéri komposztáló
egység, mely zárt automatizált rendszerben
mikroorganizmusok segítségével végzi
el a komposztálást. Ez az okos megoldás
lehetőséget biztosít arra, hogy bármiféle
képzettség és kényelmetlen tevékenység
nélkül a családok otthonukban is
létrehozhassanak olyan komposztanyagot,

Eddig 10 db CompoRobot prototípus
készült el, melyekkel a tesztalanyok
visszajelzéseiből gyűjtenek adatokat.
A tervek szerint a termék egy év múlva
a jelenlegi B2B termékfókusz mellett
a B2C piacot is ki tudja szolgálni. Egy olyan
egyedülálló és komplett tápanyag körforgási
rendszert hoznának létre a jövőben, amely
a városi közösségek, köztük a családok
számára mindeddig nem volt elérhető.
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Horge Technologies

bedrock.farm

Alapító neve: Henger Károly
Alapítás éve: 2018
Honlap: www.horge.eu

Alapítók neve:
Balázs Bence és Szűcs Endre
Alapítás éve: 2019
Honlap: www.bedrock.farm

Tápláló, biztonságos és elérhető,
ehető növények szezonalitás nélkül,
igényre szabva, lokálisan
A bedrock.farm séfek és boltok
speciális igényeit elégíti ki helyi
növénytermesztési infrastruktúrájával.
Technológiai integrációjuk az év minden
napján, szezontól és külső tényezőktől
függetlenül mindig magas minőségben
és a kért mennyiségben képes a vevők
számára tápláló leveles- és mikrozöldeket,
fűszer- és gyógynövényeket biztosítani.
A szezonalitás nélküli, kiszámítható,
magas minőséget élvonalbeli technológia
és legújabb módszertanok biztosítják.
Terményeik frissességét garantálja,
hogy kizárólag rendelésre aratnak
és azonnal szállítanak a legközelebbi
termesztőházból. A termesztőházak
kimagasló higiéniájának köszönhetően
nem használnak növényvédőszereket
és külvilágtól való elzártság miatt teljes
rovarmentességet garantálnak. Ezzel
megteremtve az új háztáji termelés
lehetőségét, mindezt vegyszerfelhasználás
nélkül, és 95 százalékkal kevesebb
édesvíz felhasználásával.

A bedrock.farm rendszerének üzemeltetése
nem igényel szakmai tapasztalatot vagy
kifejezett szaktudást, mert termesztő
egységeik egy felhőkapcsolaton keresztül
folyamatosan tanulnak egymástól
és a kertészeti szaktudást igénylő
feladatokat az általuk beépített szabályozó
rendszerek elvégzik az üzemeltetők
helyett. Az operatív feladatokat könnyen
értelmezhető leírások tartalmazzák,
ezek javarészt kevés kézügyességet
igénylő, egyszerű mechanikus rakodási
vagy csomagolási feladatok.
A rendszerek optimálisan a föld alatt
működnek, így a pincék számára ez egy
kiváló hasznosítási mód. Segítségével
az otthonok, lakóközösségek termelő
közösségekké, családokká válhatnak. Mivel
rendszereik igen termelékenyek, így nem
csak a családok önellátásra alkalmasak,
hanem a piaci termelésre is, így a családi
kassza plusz bevételi lábbal gazdagodhat.

TECHNOLOGIES
Hulladékból energiahordozó
A HORGE innovatív technológiájának
célja az anyagában nem hasznosítható
hulladékból tiszta energiahordozót
vagy vegyipari alapanyagot gyártani.
Az általuk fejlesztett üzem terméke
lehet zöld szintézisgáz, elektromos
áram vagy zöld hidrogén.
A Horge Technologies a vegyipari kutatás
és innováció területén tevékenykedik,
hulladékgazdálkodási fókusszal. Fő
terméke a “Horge” típusú, hulladékból
energiahordozót gyártó üzem, valamint
a kapcsolódó tervezési, mérnöki és
tanácsadási szolgáltatások. Ezzel
a technológiával megoldható a végső
maradék hulladék újrahasznosítása
és a hulladéklerakás csökkentése.

A rendszer méretezése miatt alkalmas
arra, hogy a hulladékhasznosítást a helyi
közösség szolgálatába állítsa, így lokálisan
kezelje a keletkezett, de újra nem
hasznosítható (akár veszélyes) hulladékot
és tehermentesítse a lerakókat. Az
időjárásfüggő, megújuló energiaforrásokból
származó energia ingadozásának
kiegyenlítésével biztosítja a megbízható,
egyenletes áramellátást a háztartások
által megtermelt hulladékból.
A Horge technológiája energiahordozót
állít elő a hulladékból, nem energiát. Az
energia felhasználása így igény szerint
szabályozható, valamint alkalmas távhő
vagy elektromos áram, illetve hidrogén
előállítására. Felhasználása sokrétű,
többek közt villamosenergia előállításra,
hőenergia előállításra, üzemanyagként
(közút, hajózás, űrrakéta-üzemanyag) vagy
vegyianyag előállításra is használható.
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PLATIO

General Mechatronics
Alapítók neve:
Dr. Kovács Bence és Dr. Szayer Géza
Alapítás éve: 2012
Honlap: www.nabitrack.com

A NaBi-t használva mindig tudjuk,
hogy hova tettük le a rollert, a biciklit
vagy a strandon a táskát!
A NaBi az 5G mobilhálózat Narrowband
IoT technológiájának segítségével
évekig képes nyomon követni adott
tárgyak elhelyezkedését úgy, hogy
nincs szüksége külső áramforrásra
és nem szükséges tölteni sem.
A NaBi által begyűjtött adatok és az
egyéb szenzorok által érzékelt információk
elérhetőek weben, mobil applikáción
keresztül is. A termékcsalád lehetővé
teszi a kerékpárok, rollerek, babakocsik és
egyéb értéktárgyak nyomon követését.
Okosmérő rendszerrel kombinálva pedig az
okosotthon energiatudatos gazdálkodását
segíti az azonos technológián alapuló
NaBi Metering termékcsalád.

Alapítók neve: Sziszák Imre,
Ilyés Miklós és Cseh József
Alapítás éve: 2015
Honlap: platiosolar.com

A General Mechatronics Kft. saját
márkajelzésű termékeinek gyártása és
forgalmazása mellett vállalja elektronikai
termékek teljes körű fejlesztését és
sorozatgyártását. A műszaki tervezésen
felül a kapcsolódó egyéb folyamatok
irányítását is vállalják, mint a grafikai
tervezés, forgalomba hozatalhoz
szükséges termékminősítés, vagy
akár az iparjogvédelmi oltalmak
megszerzése. Teljeskörű támogatást
nyújtanak a termékek életciklusa
során, melynek révén nem csak
a késztermékek határidőre való gyártását
biztosítják, hanem a folyamatos
továbbfejlesztést, valamint a műszaki
vonatkozású reklamációk kezelését,
illetve a használt készülékek mérésének
és javításának megszervezését is.
Különböző piaci szegmensekben és
felhasználásra tervezett cél eszközeik
között találhatóak épületbe telepített,
járműbe szerelt, és mobil eszközök.
Fő funkciójuk az adatgyűjtés, mérés,
információ megjelenítés. Eszközeik
interneten csatlakoznak a szerveres
infrastruktúrához, ami lehetőséget
biztosít az adatok feldolgozására.

Tiszta energia a lábad alatt!
A PLATIO egy olyan innovatív, napelemes
térkő, amely nem csak tiszta energiát
termel, de környezetkímélő is. A termék
alapja újrahasznosított műanyagból
készül, ezáltal a PLATIO egy duplán
környezetbarát építőanyag.
Az otthonok, háztartások környezetében
több olyan felület áll rendelkezésre,
amelyeket egyszerű térkövekkel burkolnak
le, miközben ezen területek hasznossá is
tehetőek. A PLATIO egy olyan dizájnos
és egyben hasznos építőipari alapanyag,
mely nem csak energiát termel, de
egyben környezetkímélő is. Az esztétikus,
helytakarékos és zöld energiaforrások új
generációjának képviselője olyan helyekre
is telepíthető, ahol a hagyományos
napelemek nem alkalmazhatók.

A PLATIO az első napelemes
térburkolat, amely a lakosság számára
is elérhető. Hálózatra csatolt (on-grid) és
hálózatfüggetlen (off-grid) megoldásaik
is léteznek: az on-grid rendszerekkel
tiszta energiát tudnak termelni
a magányszemélyek is otthonuk részére,
így növelhető a megújuló energia aránya
a lakossági energia-mixben. Az off-grid
lakossági megoldások pedig lehetővé teszik
a háztartások energiafüggetlenségét, hiszen
az elektromos hálózattól függetlenül is el
tudják látni energiával kinti eszközeiket.
A cég ma 16 főt számlál, melyben
egyaránt vannak a gyártásban, az
értékesítésben, marketingben és
a fejlesztésen dolgozó munkatársak.
Terjeszkedésüket viszonteladói hálózat
segíti, jelenleg 24 partnerrel dolgoznak
a világ különböző pontjain 36 országban.
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W-Heat

SolartechInvestment Kft.

Alapítók neve: Csanády Dániel,
Kállai László, Dr. Nagy Balázs
Alapítás éve: 2018
Honlap: w-heat.hu

Alapító neve: Benedek Csaba
Alapítás éve: 2016
Honlap: www.archenerg.eu

Családi otthonok energetikai minősítése
hőtérkép és légtömeg vizsgálattal
A családi otthonok hőtérkép és
légtömörség vizsgálattal történő
minősítése nem bevett gyakorlat
Magyarországon. A projekt ennek
megváltoztatására törekszik
egyrészt az emberek hozzáállásának
megváltoztatásával, másrészt a módszer
megismertetésével, illetve a hőtérkép
készítéséhez szükséges tudás átadásával.
A Solartech-Investment Kft. a családi
otthonok minősítését végzi hőtérkép
és légtömörség vizsgálattal, melynek
eredményeként mérhetővé válnak az
épület energetikai paraméterei. Ez idáig
a megújuló energia teljes palettáját
lefedve az energetikai szektor számára
adott megoldásokat. A startup innovációs
tevékenysége a zöldgazdaság magját,
és egyben termelési bázisát képező
három nagy ágazatra bontható, úgymint
a megújuló és alternatív energiák
előállítása, és a környezettechnológiai

és energiahatékonysági alkalmazások
területe. Energiahatékonysági alkalmazások
a napenergia hasznosítás, épületek
energiahatékonysági átalakítása és
a geotermikus energiahasznosítás. Kiemelt
figyelmet fordítanak az otthonokban
jelentkező szivárgások észlelésére, lehetővé
teszik az épületek hőveszteségének fizikai
észlelésére a vizsgálat elvégzéséhez, az
elektromos berendezések és a napelemes
rendszerek beszerelésének segítésére.
A méréstechnikai ismeret képzés
keretében is továbbadható érdeklődő
tanulóknak, dolgozóknak. A tudatos,
környezetbarát háztartásgazdálkodás
oktatása a projekt támogató
elemeként működhet.

Modern, hatékony hőszigetelő megoldás
összhangban a természettel
A W-Heat története egy környezettudatos
anyagfejlesztéssel foglalkozó egyetemi
kutatással kezdődött. Termékük egy olyan
környezetbarát, szalma alapú hőszigetelés,
amelynek teljesítőképessége eléri,
sőt több mutatóban meghaladja a ma
elterjedt mesterséges hőszigetelésekét.
A termék szalma alapú, de az innovatív
fejlesztéseknek köszönhetően tűzálló és
kiemelkedő hő- és páratechnikai, valamint
hangelnyelési tulajdonságokkal rendelkezik.
A táblás hőszigetelés a műanyaghabokhoz
képest jelentősebb hőkapacitása révén
mérsékli az épületek nyári túlmelegedésének
potenciálját is. Továbbá az enyhén
lúgos kémhatása miatt nem engedi
megtelepedni a kórokozókat sem.

Az anyag kifejlesztése mellett szeretnék
felhívni az emberek figyelmét arra,
hogy az építőiparban is célszerű
minél nagyobb mértékben bevonni
a megújuló, illetve újrahasznosítható
alapanyagforrásokat, mivel a globális
hulladéktermelés több, mint egyharmadáért
az építőipar felelős. Termékük egyesíti
a már piacon lévő versenytársak
termékeinek előnyeit, miközben egy
valóban környezetbarát alternatívát kínál
a tudatos vásárlóközönség számára.
A projekt célja, hogy eloszlassa
a társadalomban a természetes alapú
építőanyagokkal szembeni előítéleteket,
szemléletet formáljon az energiahatékonyság
és környezettudatosság tekintetében.
Nem utolsó sorban pedig céljuk
a termékkel élhető, természetes és
egészséges lakókörnyezetet biztosítani
a magyar családoknak és egyúttal
mérsékelni az energiaköltségeket
a hőszigetelésük újépítésű épületek
vagy energiahatékonysági célú
épületfelújításokon történő alkalmazásával.
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Gyerekkel.com
Alapítók neve: Szente Alíz és Szilágyi Virág
Alapítás éve: 2018
Honlap: gyerekkel.com

I. helyezett

Lehettek egy- vagy többgyermekes család;
élhettek vidéken, vagy akár a fővárosban;
a gyerekkel.com programkeresője
Nektek is a segítségetekre lesz!
A Gyerekkel.com egy gyerekbarát helyés élménykereső mobilapplikáció és
webes felület, amely segít a családoknak,
hogy különböző szűrők segítségével
gyorsabban és egyszerűbben találjanak
olyan helyeket vagy programokat,
ahova jó elmenni a gyerekekkel.
A applikáció és a weboldal segítségével
a családok gyerekbarát éttermeket,
szállásokat, játszótereket, szórakozási
lehetőségeket vagy más érdekes
programokat és eseményeket tudnak
keresni. A keresést egyrészt pozíció
alapján, a közelükben lévő helyszínek,
programok szerint, másrészt paraméterek
megadásával lehet elvégezni, így például
akár könnyen megtervezhető egy
távolabbi kirándulás is a hétvégére.
A fejlesztés 2017-ben indult. Szente
Alíz, az oldal fejlesztőjének ötlete akkor
fogalmazódott meg, amikor egy nyaraláson

nem talált hozzájuk közel olyan helyet,
ahova gyerekekkel könnyen el lehetett
volna menni és a család szabadidejét
együtt eltölteni. A fejlesztő informatikus
anyuka a nyaralásról hazatérve kifejlesztett
egy megoldást, amire üzleti vállalkozást
alapítottak egy másik anyukával, Szilágyi
Virággal. Előbb a weboldal indult el
2018-ban, majd applikáció formájában is
elérhetővé vált a szolgáltatás 2019-től.
Ma már több, mint 100 ezer ember
töltötte le a telefonjára az applikációt.
80 ezer felett van az aktív felhasználók
száma, ami azt jelenti, hogy rendszeresen
keresnek programot vagy eseményt az
applikáción keresztül. A programokat
és a helyeket folyamatosan értékelik
és frissítik, így csak hiteles információk
találhatók a megjelenő lehetőségek között.
A legfrissebb újításuk pedig, hogy
idén nyáron már a táborkereső is
elérhető lesz a családok számára!
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Fehérvár Hero
Alapító neve: Kovács Péter
Alapítás éve: 2007
Honlap: hero.fehervar.hu

II. helyezett

Hősök márpedig léteznek!
Szuperek és mindennapiak is
Itt az ideje, hogy megkeressük
a hősök hősét!
A COVID-járvány okozta helyzet
következtében az alapítók észrevették,
hogy az emberek bezárkóztak. Szerettek
volna változtatni ezen, kimozdítani
az embereket a komfortzónájukból,
hogy minél jobban megismerjék
önmagukat, egymást és a városukat,
miközben izgalmat, feladatot,
küldetést visznek mindennapjaikba.
A Fehérvár Hero applikáció 2020
októberében különböző, Székesfehérváron
teljesíthető feladatokra hívta a játékos
kedvűeket, ezzel is erősítve a helyi
közösséget. A játék során, 60 napon át
a játékosok egy applikáción keresztül
minden nap reggel 7 órakor kaptak
egy feladatot, amit aznap éjfélig kellett
teljesíteniük. A regisztrált játékosok
az appban igazolni tudták a hőstett
elvégzését, melyekért pontokat kaptak.

Adott mennyiségű pontszám összegyűjtése
után, az ún. „szintek” elérésével különféle
jelvényt (badge), valamint garantált
tárgynyereményeket kaptak. A legtöbb
pontot összegyűjtött játékos lett Fehérvár
Hőse! A regisztrált játékosok egymás
hőstetteit like-olással ismerhetik el.
A „feed” mindig mutatja a felhasználók
aktuális pontszámait, teljesített
kihívásait és ranglista helyezését.
A Fehérvár Hero célja a közösségteremtés,
közösségépítés volt, melyet a számos
pozitív visszajelzés, a büszkén hordott
Hero kitűző is igazolt. A játék a családokat
is nagymértékben összehozta,
sokszor egy profil mögött ott álltak
a gyerekek, az anya, az apa, és együtt
próbálták megoldani a napi feladatot.
A játék színtere Székesfehérvár volt,
hősei pedig az ott élő emberek. Az
alkotók következő évadokban más
városokban is tervezik folytatni a játékot.
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Gyógyszerész
A Háznál
Alapító neve: Dr. Jánossy Kinga
Alapítás éve: 2000
Honlap: www.gyogyszereszahaznal.hu

Társadalmi és közösségi innovációk

Munch
Alapítók neve: Wettstein Albert,
Zsoldos Botond, Zwecker Bence
és Perepelica Kirill
Alapítás éve: 2020
Honlap: munch.hu

Design Terminál
mentorálási különdíj

Tungsram különdíj

Házhoz szállítjuk vényköteles
gyógyszereit is!
Szakképzett gyógyszerészek és
szakasszisztensek szállítják házhoz
vényköteles és nem vényköteles
gyógyszereit, étrend-kiegészítőit, és
személyesen mondanak el mindent,
amit tudni kell! A házhoz szállítás 2448 órán belül, előzetes adategyeztetés
és azonosítás után történik.
A Gyógyszerész a Háznál egy olyan
szolgáltatás, amely a klasszikus
gyógyszertári, gyógyszerészi gondozást
és tanácsadást új oldalról közelíti meg.
Ennek a szemléletnek a középpontjában
azok az élethelyzetek állnak, amikor
egy család egyedül élő tagja nem
tudja elhagyni otthonát, és segítségre
van szüksége a gyógyulását segítő
gyógyszereinek a megvásárlásához
és helyes használatához. Ezzel
a szolgáltatással a tanácsadási
folyamatot a beteg otthonába viszik.
Magában foglalja a vényköteles és nem

vényköteles gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök és minden, patikai
portfólióba tartozó termék házhoz
szállítását és a hozzá tartozó szakmai
tanácsadást is. A szakmaiságot fontos
hangsúlyozni, hiszen gyógyszerészek
végzik a kiszállítást, így szakmai
tudásukat is adják a gyógyszerek mellé.
Ez a megközelítés innovatív, újszerű
és a COVID-járvány megerősítette
létjogosultságát is. Céljuk, hogy
országos szintre lépve a lehető legtöbb
családnak tudjanak segíteni. Fontos
kiemelni a szolgáltatás társadalmi
hasznosságát azáltal, hogy a betegek
teljes magyarázatot kapnak az orvos
által rendelt gyógyszerek helyes
használatát illetően. Ezáltal nő
a terápiahűség, nem hagyják abba idő
előtt a kezelést a betegek. Csökken
a helytelen gyógyszerszedésből
adódó orvosi kezelések iránti igény.

Ments Ételt Te Is – Tegyél a pazarlás ellen
még ma, és egyél jókat kedvezményesen!

így a vásárlók jóval alacsonyabb áron
juthatnak jó minőségű ételhez.

A megtermelt ételek harmadát
nem eszi meg senki. A Munch egy
egyszerű megoldást kínál arra, hogy
az ételgazdálkodás fenntarthatóbb
legyen környezeti, társadalmi és
gazdasági szempontból is!

A Munch alapítói az ételmentésen
kívül fontosnak tartják a társadalmi
szemléletformálást is, ezért sok
környezetvédelemmel kapcsolatos előadást
szerveznek, blogot vezetnek, ahova
rendszeresen kerülnek fel ismeretterjesztő
cikkek a környezetvédelem számos
ágában. Interaktív workshopokat tartanak
és jelenleg egy új, innovatív gamification
programon dolgoznak, amivel játékossá
és élvezhetővé varázsolják nemcsak
az ételmentést, hanem a hétköznapi
rutinokba épített környezetvédelmet is.

A Munch az első olyan magyar fejlesztésű
platform, melyen keresztül több, mint
350 étterem, pékség, bolt és szálloda
kedvezményesen értékesíti az el nem
adott, de jó minőségű ételeit Magyarország
több mint 15 városában, július óta már
Romániában is. Célja az ételpazarlás
visszaszorítása és ezáltal a fenntartható,
felelős vendéglátás és a közös társadalmi
felelősségvállalás népszerűsítése. A Munch
segítségével bárki felelős ételmentő lehet,
hiszen olyan ételeket tud megvenni, amik
egyébként a kukában végeznék. A Munch-on
keresztül 40-60 százalékos kedvezménnyel
értékesítik a partnereink az ételcsomagokat,

A Munch egy másik projektjében, melyben
a Magyar Élelmiszerbankkal dolgozik együtt,
a rászoruló családokon szeretne segíteni.
A felhasználók jótékony céllal ételcsomagokat
tudnak vásárolni a platformon, amit az
Élelmiszerbank adatbázisában lévő rászorulók
kuponok formájában kapnak meg.
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AGNI’S

Legyünk Család
Alapító neve: Sallay Wanda
Alapítás éve: 2019
Honlap: www.legyunkcsalad.hu

Legyen elérhető a családalapítás
mindenki számára!
Sokan vannak, akik szeretnének
családot alapítani, ehhez azonban
nem találják meg a megfelelő
partnert. A Legyünk Család
online társkereső platform azok
számára nyújt segítséget, akik
készen állnak a családalapításra,
és ehhez keresnek társat.
Az online társkereső szolgáltatások
általános problémájára, hogy a kereslet
nem, vagy csak részben találkozik
a kínálattal A Legyünk Család praktikus

megoldást nyújt, hogy egymásra
találhassanak azok, akik ténylegesen
készen állnak a családalapításra.
Az online társkereső szolgáltatás
kifejezetten a 20-40 év közötti emberekre
fókuszál. A jelentkezők alkalmasságát
és szándékuk valódiságát a platformon
egy pszichológusok által összeállított
teszt segítségével ellenőrzik. A Legyünk
Család és a mögötte álló szakmai stáb
célja hozzájárulni a családalapítási kedv
fellendítéséhez Magyarországon.

Az elmúlt években egyre
inkább nőtt a tudatos
gyereknevelés iránti
igény. A szülők nem
egyedül, erejükön felül
próbálják megoldani
a felmerülő problémákat,
hanem szakértők segítségét
kérik. A HOLD platform térképes
szűrője segítségével a felhasználó
megtalálhatja a hozzá legközelebbi, vagy
a legszimpatikusabb segítőt. Lehetőség
nyílik szakmai tanácsadók, szoptatási,
hordozási, párkapcsolati, nevelési
tanácsadók, otthon segítők, esetleg
takarítók közvetlen megtalálására.

TündérSzolgálat
Alapító neve: Csízi-Kurilla Tünde
Alapítás éve: 2021
Honlap: tunderszolgalat.hu

A boldog család attól boldog, hogy
minden tagja megkapja a kellő
figyelmet, gondoskodást, szeretetet
„A TündérSzolgálat egy erős hittel
született. Hiszünk abban, hogy
az anyaságot nem túlélni, hanem
megélni kell, hogy ezt az időszakot
tehermentesíteni lehet, ha elég bátrak
vagyunk segítséget kérni. Hiszünk
abban, hogy segíthetünk Nektek!”

Alapító neve: Szabó Ágnes
Alapítás éve: 2020
Honlap: agnis.hu

ajándék MOL Limózás

A HOLD egy olyan felhasználóbarát
applikáció, amely a családokra fókuszál.
Kiemelt céljuk, hogy a TündérSzolgálat
segítségével a kisgyermekes időszakot
ne túléljék, hanem megéljék a szülők.

Egyedi, fából készült táskák
Az AGNI’S termékek fa és bőr
felhasználásával készült egyedi
kézitáskák, pénztárcák és telefontokok.
A tárgyakra a természetes anyagok
újszerű párosítása jellemző. A fast
fashion darabokkal szemben tartós
és értékálló, egyedi termékek.
A meglévő termékpaletta mellett már
egyedi megrendelésekre is van lehetőség.
Folyamatosan növekszik a kínálat szem
előtt tartva a forma, a funkcionalitás és
letisztultság hármas egységét. A termékek
külső borítása többnyire mahagóni-,
cseresznye-, dió- és tölgylemezekből,

a belső rész marhabőrből és juhbőrből
készül. Ez a típusú kialakítás újdonság
a magyar piacon. Első körben női
kézitáskák készültek, majd később
pénztárcákkal és telefontokokkal
bővült a kínálat. A táskák fenntartható,
exkluzív, minőségi divatcikkek.
A minták tervezése kézi technikával
történik, egy vektorgrafikus program
segítségével. A fát lézervágással teszik
hajlíthatóvá, melyhez a varrónők által
megmunkált, bőrből készült belsőt
ragasztással rögzítik. A termékek
formatervezési mintaoltalom és
védjegyoltalom alatt állnak.
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Babyhavior

Keréktárs
(BánkiRobot)

Alapító neve: Balajti Mariann
Alapítás éve: 2010
Honlap: www.babyhavior.hu

Mesés fejlődés tündéri segítséggel
a boldog családért
A Babyhavior a klasszikus családi
értékeket és az egészséges
tartalomfogyasztás egyensúlyát
segíti programjával. A technikai
fejlődést a gyermekek fejlesztésére
és a szülők támogatására használja
fel, segítve a régi értékeket átültetni
a mai kor szellemébe anélkül, hogy
a szülőkre többletterhet helyezne.
A Babyhavior programon belül életre
keltett Bella és Bello szeretet-tündérek az
érzelmileg nehéz helyzetekben segítenek
a gyerekeknek. Az interaktív applikáció
pozitív gyereknevelési elvek alapján
készült, figyelembe véve az organikus
pedagógia, a mesepszichológia, az
erőszakmentes kommunikáció alapjait és
a jutalmazást, mint rövidtávú inspirációt,
amely belső motivációvá alakul.
2-9 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK: az EQ,
vagyis az érzelmi intelligencia fejlődését
segítő mesekönyveket és rajzfilmeket
tartalmaz, ezekkel népszerűsítve a mesélést,
ami fontos az egészséges mentális és
érzelmi fejlődéséhez. Tudományosan
bizonyított, hogy a mese segíti a gyerekek

Alapító neve: Zsigó Zsolt
Alapítás éve: 2021

problémamegoldó képességét,
fejleszti a kreativitásukat, a képzelő
erejüket, a szókincsünket, megalapozza
a kommunikációs készségük fejlődését.
SZÜLŐKNEK: segítséget nyújt a nehéz
helyzetek kezelésében, mint a hiszti,
veszekedés vagy a verekedés. Bemutatja,
hogy hogyan kerülhető el a digitális
korszakban, hogy a gyerekek digitális
autistákká váljanak, illetve a képernyő előtt
nőjenek fel, szelekció nélkül magukba
szívva mindenféle vizuális hatást.
A weboldal és a YouTube csatorna
ingyenesen elérhető fejlesztő tartalmakkal.
Az applikáció később havi és éves
előfizetéssel lesz elérhető, mely tartalmazza
a három havonta frissülő, 45 darab inspiráló,
problémakezelő kisvideót és az 50 darab
fejlesztő, nyugtató hangos mesét.

Keréktárs – az együttműködést és
a bizalmat fejlesztő különleges bringa
A startup a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum
és Kollégium tehetséggondozó
szakkör alapjaira épül. Zsigó Zsolt
a kilencvenes évek közepe óta foglalkozik
tehetséges fiatalok versenyeztetésével
és mentorálásával Nyíregyházán.
A Keréktárs projekt is egy ilyen ötletelés
és kezdeményezés után született.
A koronavírus-járvány hatására az
emberek társas kapcsolatai megváltoztak.
A járványhelyzet enyhülése után az emberek
megpróbálnak majd visszailleszkedni a régi
környezetükbe, amihez a Keréktárssal,
ezzel az újszerű, kissé meghökkentő
megoldással segíteni lehet őket.
A Keréktárs egy átalakított kétszemélyes
bicikli, amelyen a tandemmel ellentétben
egymás mellett ülnek a biciklizők.
Különlegessége, hogy csak egy fék van a két

személy számára, míg a kormányhoz, és
ezzel együtt az irányításhoz is mindketten
hozzáférnek. A bicikli alkalmazásával
kiválóan fel lehet térképezni a családon
belüli kapcsolatokat és azok változását.
A szakemberek szerint a látássérült, esetleg
enyhe értelmi fogyatékossággal rendelkező
fiatalok integrációjában is segíthet
a Keréktárs által nyújtott közös élmény.
A csapatmunka egyik legfontosabb
eleme az egymás iránt érzett bizalom.
A Keréktárs olyan lehetőséget ad a bizalom
fejlesztéséhez, amely minden munkatárs
számára megfelelő. Kooperációra készteti
a használóit, megmutatja számukra,
hogy lehet a tőlük eltérően gondolkodó,
cselekvő emberekkel jól és hatékonyan
együtt dolgozni. Segít az empátia
fejlesztésében, érzékenyíti a résztvevőket
és nyitottá teszi őket társaik iránt. Az
egyensúlyérzék tesztelése összekapcsolva
a kooperáció szükségességével
együttműködésre készteti a résztvevőket.
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Édes Város

Digitális
Időkapszula

Alapítók neve:
Bakonyi Gergő és Kassai Viktor
Alapítás éve: 2018
Honlap: edesvaros.hu

Alapító neve: Fekete Anikó
Alapítás éve: 2020
Honlap: www.babafa.hu

Összeköti a múltat, a jelent és
a jövőt – egyedi és örök életre szóló
személyes ajándék!
A Babafa Időkapszula összeköti
a múltat, a jelent és a jövőt, erősíti
a családi kapcsolatokat, évtizedeken
átívelő érzelmi szálakkal köti össze
a generációkat. Valódi, mély érzelmeket,
komoly értékeket közvetít egy olyan
korban, amikor az igazán maradandó
dolgok eltűnőben vannak.
A Babafa 2020 tavaszán jött létre azzal
a céllal, hogy a gyermekeinknek olyan
örök emléket hagyjunk, amely bolygónk
ökológiájának megóvását is támogatja,
miközben kiemelkedő érzelmi értékkel
bír. Ennek első eleme a babafaültetés:
eddig közel 400 gyermeknek rendelték
meg szülei ezt a régi hagyományban
gyökerező születés ajándékot Szolnokon.

Az örök emlékhagyás második pillére
a Digitális Időkapszula szolgáltatás.
A digitális világban hatalmas mennyiségű
információval találkozunk, a számos
képet és videót nehéz rendszerezni és
úgy tárolni, hogy akár évtizedek múlva
is könnyen elővehető legyen. A digitális
időkapszula ezek megőrzésére kínál
környezetbarát megoldást. A szülő az
általa választott időközönként a digitális
időkapszula felületére feltöltheti
gyermekének legemlékezetesebb
fotóit, videóit, kedvenc receptjét stb.
A család, az összetartozás erősítése
a Babafa brand alapköve. A koronavírusjárvány alatt és után még nagyobb
jelentőséggel bír az, hogy szeretetteljes
légkörben éljünk, az identitásunkat
erősítsük. A faültetéssel a gyökereinket,
a digitális időkapszulával pedig a család
egységét és az egyén fontosságát
tudjuk erősíteni. A digitális időkapszula
generációkon átívelő ajándék.

A cukrászdák krémje az otthonodban
Az Édes Város Budapest különleges
cukrászdáinak kínálatát gyűjti össze
platformján. Céljuk, hogy bemutassák
azokat a nemzetközi trendekkel
lépést tartó, de a hagyományokat
is tisztelő cukrászokat, akik nem
ismernek kompromisszumot az
alapanyagok terén és nem félnek
a legkifinomultabb technikáktól sem.
A budapesti cukrászdák termékeinek
egyszerű és gyors megrendelését teszi
lehetővé az Édes Város szolgáltatása.
A cég online platformján megrendelt
tortákat és desszerteket speciális hűtő
megoldással szállítják házhoz. A szektorban
egyedülálló, saját fejlesztésű platform
szállítási útvonal optimalizáló modult is
tartalmaz, valamint számos olyan funkciót,
amelyek megkönnyíti a cukrászati
partnerekkel történő együttműködést.

Küldetésük, hogy ezeket a finom
édességeket minél többen megismerhessék
és megkóstolhassák. A cukrászati
remekművek kiszállításának lehetővé
tételével a kiválasztott finomságokat
bárhol és bármikor élvezhetik a vásárlók.
Az Édes Város stresszmentessé teszi
a családi ünneplések szervezését,
illetve a COVID-19 idején sem kell, hogy
feledésbe merüljön egyetlen születésnap
vagy ünnepi alkalom sem, melyet
a családtagokkal töltenének el a vásárlók.
A szolgáltatás ugyanis lehetővé teszi
a desszertek érintésmentes kiszállítását is.
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GyermekSzemLélek

Feltöltő Pont

Alapítók neve:
Nagy Erzsébet és Tófalvi Renáta
Alapítás éve: 2021
Honlap: www.gyermekszemlelek.hu

Alapító neve: Laczkó Boglárka
Alapítás éve: 2019
Honlap: www.facebook.com/feltoltopontveszprem

Egészség- és környezetbarát
bolt, ahol mindenki jól jár
Jót egyél, hogy jól legyél!
Egységben a természettel
A Feltöltő Pont boltban minden
termék egészség- és környezetbarát.
Csomagolásmentesen árusítják
termékeiket és vásárlás közben
tanácsadással szolgálják ki
vásárlóikat otthonuk zöldítése
vagy életmódváltásuk terén.
A vásárlók legnagyobb része kisgyermekes
szülő, vagy éppen családalapítás előtt álló
fiatal. Olyanok, akik szeretnék gyermekeiket
biztonságban tudni, vegyszermentes és
egészséges környezetben, természetes
tisztítószereket, minőségi táplálékokat, és
helyi termelők által készített termékeket
biztosítva számukra. Szerencsére egyre
többen hoznak tudatos döntéseket ezen
a téren és fordulnak segítségért a Feltöltő
Ponthoz. Itt egy helyen megtalálnak
mindent, amire szükségük lehet, akár
a vásárlást, akár az információkat illetően.

Az érdeklődők workshopokon is
ismerkedhetnek a fenntartható
életmóddal. A Feltöltő Pont munkatársai
segítséget nyújtanak a szülőknek
a vegyszermentes háztartás kialakításában
és a hulladékcsökkentésben is. Az allergiák
és érzékenységek már a legkisebbeket
is érintik, így nemcsak az árusított
élelmiszerek, hanem a recept ötletek,
előadások iránt is nőtt az érdeklődés.
A Feltöltő Pont célja egy egészséges,
boldog, tudatos közösség kialakítása
és fenntartása, akik egységben
tudnak élni a természettel. A szülőt és
a gyermeket is megtanítják, hogyan
óvja a Földet és önmagát egyszerre.

Gyermekkort a gyerekeknek!
A GyermekSzemLélek a szülők
segítségére szeretne lenni abban,
hogyan alakítsák át életüket
a várandóság alatt, mivel és hogyan
várják otthon a babát. Sok-sok évnyi
tapasztalat átadása révén segítve
a harmonikus, boldog gyermekfejlődést,
gyermeknevelést és szülővé válást!
Magyarországon viszonylag magas
a szülés utáni depresszió aránya, valamint
a válások száma az első baba megszületését
követően. A GyermekSzemLélek ingyenes
platformja és fizetős előadássorozatai
a szülőségre, az anyaságra és az
apaságra történő felkészülést segíti.
A GyermekSzemLélek kisgyermekes
szülőknek (0-3 év között) kínál
blogbejegyzéseket, ingyenes élő
bejelentkezéseket és fizetős tanfolyamokat

különböző gyermeknevelési témákban
az Instagram oldalán. A platform
különlegessége, hogy a bejegyzésekben
több szakma találkozik: kisgyermeknevelő,
konduktor, védőnő, pszichológus, házi
orvos is segíti a friss szülőket. A felhasználók
leggyakrabban egyszerű, hétköznapi
helyzetekre keresik a megoldásokat, ilyen
például a napirend vagy a sírásmentes
öltözködés. Az Instagramon rövid
bejegyezésekkel, kérdezz-felelekkel segítik
szülők életét. A fizetős szolgáltatásokon
megosztott tartalmakban pedig részletesen
is körbe járnak egy-egy témát.
A szülők üzeneteikkel irányt mutatnak
a tartalom szerkesztőinek is a témák
megválasztásában. A visszajelzések
segítségével a munkatársak pontos
képet kapnak arról, hogy milyen
témákról szükséges blogolni. Mindez
egy modern, szemléletformáló, tanító
és támogató közösség keretein belül.
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Non tu Solus

NestingPlay

Alapítók neve: Meszleny Eszter
és Udvaros Veronika
Alapítás éve: 2019
Honlap: nontusolus.hu

Alapító neve: Harsányi Eszter
Alapítás éve: 2018
Honlap: www.facebook.com/nestingplay

Nem vagy egyedül – az otthoni
ápolás támogatása

Mindenkit megtanítunk játszani!
A gyerekek örömtelien, élményszerűen
játszva tanulnak a leghatékonyabban.
A NestingPlay küldetése, hogy segítsen
minden gyermeknek kihasználni
a játékban rejlő lehetőségeket.
A játék a gyermekek szociális, érzelmi,
kreatív és kognitív fejlődésére gyakorolt
előnyei minden tanuló, különösen
a legkiszolgáltatottabbak számára alapvető
fontosságúak. A NestingPlay minőségi
oktatást nyújt minden gyermek számára,
irányított, játéktevékenységeken keresztül,
hogy a gyermekek olyan készségeket
és kompetenciákat fejleszthessenek,
amelyek segíthetik őket abban, hogy
sikeresek legyenek az iskolában.

A NestingPlay applikációval (Nesti)
a pedagógusokat célozzák meg, akik
az app segítségével képesek felismerni
az eltérő viselkedésű gyerekeket és
nekik testreszabott segítséget nyújtani.
Megfigyelési rendszert hoztak létre, amit
a pedagógusok online használhatnak,
készíthetnek jegyzetet és a végén az
applikáció megmutatja, hogy mely fejlődési
területeken van elmaradva a gyermek
a korosztályától. Ezekre a területekre kínál
a NestingPlay olyan játékokat, amiket
csoportosan tudnak játszani, és amelyek
kimondottan ezeket a területeket fejlesztik.
A NestingPlay megfigyelési módszere
sok módszertant ötvöz: elsősorban
Montessori és Ayres módszereket, ebből
hozták létre a sajátjukat. Hosszútávon
a NestingPlay egy közösségi platformmá
is kíván válni, ahol az oktatásból
fakadó kihívásokra lehet közösségi
válaszokat, jó megoldásokat kapni.

A Non tu Solus alapítói szüleik hosszú
betegsége során szembesültek
a családok magárahagyatottságával az
otthonápolásban. Az egyetlen segítséget
a megfelelő, megbízható otthoni
betegápoló jelenti, akiknek megtalálása
sokszor szinte lehetetlen feladat.
Manapság egyre gyakrabban kerülhetünk
olyan helyzetbe, hogy a családban
adódó kötelezettségeink teljesítése
meghaladja az energiáinkat vagy
képességeinket. A munkában töltött
idő hosszabbodása, a nyugdíj korhatár
kitolódása felborította. Az embereket
számos esetben saját szüleik ápolása is
nehezen megoldható feladatok elé állítja.

Sokszor a család nem képes a beteg
melletti állandó jelenlétet biztosítani,
ugyanakkor szeretnék ezt a feladatot a saját
környezetükben tartani. Az ápolás fizikai
része gyakran olyan megterhelő, hogy
nem marad energia az egymásra szánt
minőségi időre. Előfordul, hogy miután
megszületik az a nehéz döntés, hogy külső
segítséget kell igénybe venni, megváltozik
az egész család érzelmi állapota.
A „Non tu solus”, azaz „Nem vagy egyedül!”
egy otthoni betegápolókat közvetítő
szolgáltatás, melyben a személyes segítés
a cél. Több, mint 160 betegápolóval
állnak kapcsolatban. Az ápoló gyakran
családtagként segít végig járni a beteg
életének befejezéséig tartó utat, és
ezzel biztonságot ad a betegnek és
a hozzátartozóknak is. Ez a lehetőség
példa a következő generációknak is,
akik látják, hogy az időskort, betegséget
nem kizárni kell az életünkből,
hanem megtanít azt elfogadni.
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Zene és kreatív
megoldások a családnak
szórakozási és fejlődési lehetőségek az
együtt töltött minőségi időben

Kodály Zoltán
„Aki zenével indul az életbe,
bearanyozza minden későbbi
tevékenységét, az életnek olyan
kincsét kapja ezzel, amely
átsegíti sok bajon. A zene
tápláló, vigasztaló elixír, és az
élet szépségét, s ami benne érték,
azt mind meghatványozza.”

Rubik Ernő
„A problémákat nem lehet
elkerülni, szorosan hozzátartoznak
az élethez. Egy dolog biztos:
maguktól nem múlnak el. Olykor
képesek az őrületbe kergetni
az embert, minden értelemben.
Sokszor viszont nagyon fontos
dolgokra tanítanak meg.”

A kategória döntős startupjai:
Aphex Gamez – MOL különdíj
Mozdulj Ki – MOL ajándék Limózás
Childhood Channels
YOUnik Gyereksarok
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Mozdulj Ki

Aphex Gamez

Alapítók neve: Cserpes Fábián,
Bauer Franziska és Záborszky Márk
Alapítás éve: 2021
Honlap: mozduljki.com

Alapító neve: Nagy Péter
Alapítás éve: 2016
Honlap: www.facebook.com/aphexgamez

ajándék MOL Limózás

MOL különdíj

Clean It Up – Hungary! –
Környezetvédelem játékosan!
Napjainkban a környezetvédelem
kiemelten fontos és kikerülhetetlen
téma, amivel már kisgyermekkorban
meg kell ismertetni a gyerekeket, fel kell
rá hívni a figyelmüket. Az Aphex Gamez
erre fejleszt és ad ki társasjátékokat.
A Clean It Up – Hungary (Tisztítsd Meg
Magyarországot!) társasjáték ezt segítve,
játékosan neveli környezettudatosságra
a gyermekeket és felnőtteket egyaránt.
A startup első sikere a Pureco Kft. számára
készült Pipe It Up – Ghana volt, ami
a helyes vízhasználatra és a tiszta ivóvíz
fontosságára hívja fel a figyelmet, tanítja
a játékosokat. A játék első 1000 darabja
március végére készül el, a szállítás
után pedig ghánai általános iskolákban
fogják szétosztani. A Clean It Up –
Hungary (Tisztítsd Meg Magyarországot!)
a hulladék és feldolgozása témakörét
járja körül egy könnyed családi stratégiai
játékban, amely játékosan oktat

mindenkit 10-től 99 éves korig. A fejlesztés
szakemberek bevonásával történt, de
fő szempont volt, hogy egy érdekes és
izgalmas játék kerüljön az asztalra, ami
szórakoztat és nevel is egyszerre.
A modern társasjátékok átjárót képeznek
a felnőttek gyermeki énje és gyermekek
fejlődő intellektusa között. A társasjáték
közelebb hozza az embereket,
a játékosokat és a családtagokat. Összeköti
a különböző generációk képviselőit.
A társasjátékozás kulcsszerepet töltött
be a járvány alatt számos család
életében. Sokaknak megkönnyítette
elviselni a bezártságot, a fiatalokat
elmozdította a számítógép, telefon
mellől. Sok család azóta sem hagyta el
ezt a hobbit, hiszen mára bizonyított
tény, a rendszeres társasjátékozás növeli
az érzelmi intelligenciát, így a játékosok
türelmesebbek és egymás problémáira
nyitottabbak lesznek ezáltal.

Készen állsz egy új kalandra?
A válasz ezentúl a zsebedben van

kilátóba felérve a környékbeli étterem
egy pohár limonádéval jutalmaz meg!

Programok, események és látnivalók
országszerte egy ingyenes alkalmazásban
– amikor és ahol csak szeretnéd.
Mindössze annyi a dolgod, hogy
kiválaszd a kedvedre való programot
és nekivágj! Ráadásul kalandozás
közben még ajándékokat is nyerhetsz!

A Mozdulj Ki applikáció Magyarországon
egyedülálló, a kínált programokkal
és érdekességekkel elsősorban
a hazai családokat célozza.

A Mozdulj Ki egy turisztikai applikáció, amely
láthatóvá teszi a szolgáltatókat egyszerűen,
egy helyen, személyre szabottan. Olyan
kiindulópontként funkcionál, ami inspirál,
ötleteket ad, irányt mutat abban, hogyan
töltsük szabadidőnket. Az applikáció
segítségével gyerekjáték megtervezni
a programokat, hisz csokorba gyűjti
a látnivalókat, kirándulóhelyeket, éttermeket,
szálláshelyeket. Csupán egy kattintás,
és máris elérhető minden egy helyen.
A túrák teljesítésével és látványosságok
felfedezésével azonban többet kaphatunk
puszta élménynél. A partnerek jóvoltából
rendszeresen ajándékcsomagokat és
ingyenes termékeket sorsolnak ki a Mozdulj
ki! kalandorai között. Például egy adott
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YOUnik Gyereksarok

Childhood
Channels

Alapító neve: Herpai Levente
Alapítás éve: 2020
Honlap: www.facebook.com/younikgyereksarok

Alapító neve: Vastagh Zsolt
Alapítás éve: 2021
Honlap: childhood.hu

Közös online rádiózás határtalanul –
gyermekbiztos és érdekes műsorok
A ChildHood online rádió csatornái
a gyermekeket és a szülőket közös
tevékenységre ösztönző tartalmakkal,
zenékkel, információkkal segíti az együtt
töltött idő tartalmas, szórakoztató
eltöltését. Céljuk a gyermekek és
a szülők képernyőtől való elszakítása,
a közös tevékenységek ösztönzése,
a szülőkben és gyermekekben
megfogalmazódó sokrétű kérdések
szakértőkkel történő megválaszolása.
Az innovációs megoldások kihagyhatatlanok
az életünkből, sőt, a gyerekeket a tudatos
használatukhoz érdemes szoktatni, hiszen
ezeket fogják használni felnőttként.
A ChildHood rádió nem tolakodóan,
háttérrádiózásként, szórakoztatva,
oktatva adja át az értékeket, az
információkat – a digitális, innovatív

megoldások használatával, megtanítva
figyelni, kommunikálni, hagyományokat
feleleveníteni, technológiát használni
– gyereknek és szülőnek egyaránt.
A ChildHood rádió a hagyományos
gyermeknevelés előnyeinek és
a digitalizáció, az okos, innovatív
megoldások használatának egyesítésével
segíti, hogy a családok szórakozással,
neveléssel, tanulással töltött ideje
pozitív hatással legyen a gyermekekre
és a szülőkre egyaránt. Tartalmak,
információk, családi programok,
zeneismeret, játék, tehetséggondozás és
sok más, gyermekekkel kapcsolatos téma
– a gyermeknevelés széles szegmensét
lefedő szolgáltatás, mely segítségével
fenntartható módon, költségoptimalizáltan,
tudásra és tapasztalatokra alapozva valós
értéket teremtenek a családok számára.

A YOUnik Gyereksarok varázslatos
világában bármi megtörténhet!
A YOUnik kreatív ügynökségnél két fiatal
édesanya tevékenykedik. A platformon
ők mutatják be ötleteiket, megoldási
javaslataikat az érdeklődő szülőknek
a saját, kisgyermekes karanténmindennapjaikból inspirálódva.
A YOUnik kreatív ügynökség a dolgozó
szülők gyermekeinek kütyümentes
alternatívát kínál. A startup vezetői amellett,
hogy fontosnak tartják az online „smart”
megoldások alkalmazását, őszintén
hisznek benne, hogy a családoknak
offline időtöltésre is szükség van.
A varázslatos gyermekkor szellemében
alkották meg vállalkozásukat. A Kalandor
levele megismerteti a gyermekekkel
a postaládanyitogatás és a levélvárás
örömét. Fontos hangsúlyozni, hogy

a levelek alapvető célja a gyerekek
kreativitásának, ismereteinek, EQ-jának és
egyéb képességeinek fejlesztése az önálló
játékra ösztönzés mellett. A kihívások
egy része így a családdal közösen
teljesíthető, míg a másik része a gyerekek
személyes fejlettségi szintjéhez mérten ad
feladatokat, így a dolgozó édesanyáknak
is segítség lehet a mindennapokban.
A kreatív ügynökség elsősorban cégeknek
nyújt csapatépítőkkel, tréningekkel és
ajándékozással kapcsolatos szolgáltatásokat.
Az itt felhalmozott tudás, és a szülővé
válással kapcsolatos élmények inspirálták
olyan szolgáltatások létrejöttét a pandémiasújtotta időkben, amelyek megkönnyítik az
otthonról dolgozó, túlterhelt szülők életét,
és a gyermekek fejlődését. Termékeiket
gyerekpszichológus, meseterapeuta tanár
és óvodapedagógus segítségével fejlesztik.
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A KINCS Smart Family Nagydíj első határon túli
kísérőrendezvénye a Székelyföldi Smart Family pitch
verseny volt, amelyet Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, partnerségben a székelyudvarhelyi
Hargita Business Centerrel, a marosvásárhelyi Szent
György Menedzser Klubbal és a CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Kft. Sepsiszentgyörgyi
Regionális Képviseletével szervezett Hargita, Maros
és Kovászna megyei startupok számára. A versenyt
2021. november 4-én rendezték meg, 11 jelentkező
részvételével. A három győztes startup a NiniNana,
a WIEB Toys és a Selected Bags a budapesti KINCS Smart
Family Fesztiválra bemutatkozási lehetőséget nyert.

Székelyföldi
Smart Family
pitch verseny

Tóth László
Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának főkonzulja
„A külhoni magyarság számára hatalmas
hozadékkal bír egy ilyen típusú rendezvény,
és az, hogy ilyen szoros az együttműködés az
anyaország és a külhoni intézmények között.
Nagy öröm számomra, hogy a határon túli
magyarok is bekapcsolódhatnak a KINCS Smart
Family Nagydíj versenyébe és a nyertesink részt
vehetnek a budapesti Smart Family Fesztiválon.”

Borboly Csaba
Hargita megye tanácsának elnöke,
az Európai Régiók Bizottságának tagja
„Örvendünk, hogy a magyar kormány családügyi
intézkedései az egész Európai Unió szintjén
példaértékűek. Nálunk Székelyföldön, Erdélyben
egy nagyon jó vonatkoztatási pont. A rendezvényen,
jó volt megismerni a megjelenő jó gyakorlatokat
és együttműködéseket kialakítani. Annál is inkább,
hiszen egy nyelvet beszélünk, egy nemzethez
tartozunk, emiatt kiemelkedően fontos az
együttműködés. A magyar kapcsolatokban óriási
tartalékok vannak, hiszen egy kis Székelyföldön
keresztül egész Romániában tud érvényesülni
egy magyarországi startup vagy vállalkozás.”

Nyertes startupok:
NiniNana
WIEB Toys
Selected Bags
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Selected Bags

NiniNana
Alapító neve: Múcska József
Alapítás éve: 2019
Honlap: www.nininana.hu

Nini és Nana világában
játék a nyelvtanulás
Digitális oktatás, nyelvoktatás,
kreatív oktató anyagok gyerekeknek.
Videók, versek, mesék, mondókák,
kifestők és egy applikáció kicsiknek,
tele izgalmas, oktató játékkal.
A NiniNana applikáció jelenleg
6 témakörben, 9 különböző játékkal,
közel 300 idegen szót tanít meg szinte
észrevétlenül. A játékos nyelvtanulás
mellett az applikáció fejleszti a gyerekek
finommotorikus mozgását, koncentrációs
képességét. A NiniNana alkalmazás
elsősorban 2-6 éves gyerekeket szólít
meg, de hatékonyan alkalmazható
kisiskolás gyerekek szókincsének
bővítésére is. A játékok jelenleg magyar,
román és szlovák nyelven érhetőek
el, az angol változat pedig már készül.
Letölthető Android és iOS készülékre,
valamint játszható böngészőből is.

Az erdélyi Startup
verseny győztese

A projekt szintlépéshez érkezett, ezért
a NiniNana Akadémia nevet kapja.
A fejlesztők teljesen újra tervezik a felületet,
és egy közös platformot szeretnének
létrehozni valamennyi nyelvnek
folyamatosan bővülő tartalommal,
interaktív könyvekkel, kreatív eszközökkel,
hangos könyvekkel és játékokkal.
A célközönséget a kisiskolás korcsoporttal
bővítik. 2022 májusától elérhető lesz az
új platform regisztrációs lehetőséggel,
ahol a felhasználók elkészíthetik
gyermekük profilját, így korosztályának
megfelelő tartalmat kaphat. Továbbá
bevezetik a Freemium üzleti modellt
a prémium tartalmak eléréséhez.

Az erdélyi Startup
verseny győztese

“Küldetésemnek tartom, hogy inspiráljam
az embereket az ökotudatos életmódra.
Hiszek benne, hogy hozzá tudunk járulni
a körülöttünk zajló környezetvédelmi
problémák jobbátételéhez. “- Antal Hajnal
A Selected Bags több, mint hét éve látott
napvilágot. A vállalkozás létrehozását
a táskák iránti szeretet, a divat, az
újrahasznosítás és a környezetvédelem
iránti elköteleződés inspirálta. A táskák
Erdélyben készülnek, a csapat célja
azonban, hogy munkásságukat szerte
a világban megismerjék. A Selected
Bags nemcsak egy brand, nemcsak egy
név, hanem egy üzenet is: „Merjünk
egyediek lenni, egy-egy irányzatot
képviselni, még akkor is, hogyha ez nem
a mai divat trendeknek felel meg és
védjük, óvjuk közben környezetünket.”

Alapító neve: Antal Hajnal
Alapítás éve: 2013
Honlap: www.selectedbags.ro

A legújabb kollekcióban egyedi módon
ötvözik a papírt és a bőrt. Antal Hajnal
a minőségi, kézzel készített táskái anyagául
az újra felhasználható papírt választotta,
amelyet sajátos módszerek segítségével
tesz tartóssá és vízállóvá. A Selected Bags
megrendelői olyan egyedi, öko, formabontó
táskák birtokába juthatnak, amelyek élénk
színeikkel és változatos mintázatukkal
azonnal felhívják a figyelmet tulajdonosaikra.
Antal Hajnal küldetésének tartja, hogy
inspirálja az embereket az ökotudatos
életmódra. Aktivistaként és tematikus
környezetvédelmi előadások, konferenciák
előadójaként szívügye, hogy minél közelebb
hozza a családok apraja-nagyja számára
ezt a csodálatos világot. Az elmúlt nyolc év
tapasztalatai és költségvetési tervei alapján
innovatív termékeikre szükség és igény van.
Jövőbeli céljuk a termékpaletta színesítése
és a nemzetközi piacokra való belépés.
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WiEB Toys
Alapítók neve: Kristó Kinga
és Mihálcz Szende-Beáta
Alapítás éve: 2019
Honlap: wiebtoys.ro

„Rugalmasság és innováció is lehetne
a mottónk, ám mi a „Let’s think natural”
angol kifejezéssel is szívesen élünk.”
A cég neve tükrözi a lényeget:
Wooden intelligent Eco-friendly Bot
(WiEB), vagyis fás anyagból készült
intelligens és környezettudatos
robot játékok. Egyszerűen mondva
a WiEB Toys egy erdélyi játékgyártással
foglalkozó kisvállalkozás. Műhelyük
Sepsiszentgyörgyön található,
Kovászna megyében, Romániában.
3D nyomtatók segítségével keltik
„életre” a játékokat és az egyéb,
szintén családoknak szóló termékeiket,
amelyek lebomló, környezetbarát
anyagokból készültek. A tárgyak
RoHS minősítéssel rendelkeznek.
A WiEB Toys Kft. megálmodója két nő, akik
hisznek abban, hogy a szülőkben is ott
a kíváncsiság és a megismerési vágy az új
dolgok iránt, csakúgy, mint gyermekeikben.
Családi kapcsolataik meghatározzák életük

Az erdélyi Startup
verseny győztese

minden mozzanatát, így kiemelkedően
fontosnak tartják, hogy termékeiken
keresztül lehetőséget teremtsenek minden
korosztálynak az örömteli játékra. A WiEB
Toys játékok közös ötletelés alapján
születnek meg, fókuszálva a családok
életét segítő és megkönnyítő okos
megoldásokra. Termékeik kivitelezésében
kombinálják a természet adta formákat,
így a hagyomány és az innováció kéz
a kézben jár. Innovatív logikai játékaik
minden korosztályt megszólítanak.
Bár a vírus okozta helyzet bizonyos
értelemben korlátozta a vállalkozás fejlődési
lehetőségeit, terveik között szerepel egy
„Családi/Alkotói tér, látványtermelés és
termék bemutatói helyiség” kialakítása,
amely lehetőséget teremt arra, hogy a szülők
gyerekeikkel közösen játszva alkossanak,
tervezzenek. Céljuk továbbá, hogy pár év
múlva termékeik a játékboltok polcain
is megtalálhatóak legyenek és minden
gyerek WiEB játékot kérjen karácsonyra.
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